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КІРІСПЕ

Жоғары сапалы қонақ үй қызметін ұсыну меншік түріне 
қарамастан, қонақ үй басқармасының түрақты қүрамдас бөлігі болып 
табьшады. Қызмет көрсету аясында сапаға қол жеткізу -  шешілуі 
кэсіпкерлік табысты қамтамасыз ететін маңызды мәселе болып 
табьшады. Қонақжайлық аясында өткізілетін іс-шаралар кызметшілер 
мен конақтардың арасындағы қатынас пен қызметшілер жүмысын 
басқарудың жоғары дэрежесін талап. етеді. Бүған байланысты жиі 
кездесетін істер қонақ ұй мекемесінің қызмет көрсетуінің сапасын 
саралап, жақсартуға бағытталған (ысгық су температурасы, 
орамалдар саны, асты даярлау жағдайы жэне т.б.). Дегенмен, қонақ 
үй кызмет көрсетуінің сапасы істің техникалық жағының мэселелерін 
шешуде ғана болмайды. Қонақ үй индустриясына қарасты 
мекемелердің күш-жігері эдетте өзіне клиентгерді тартуға, 
қонақтардың талаптарын мүмкіндігінше орындап, олардын сеніміне 
ие болуға бағытталады. Ал бүған олардың толық қанағаттандырылуы 
ғана кепіл бола алады. Сол себепті қонақ үй мекемелерінің даму 
стратегиясы клиенттер қонақ үй мекемесі арасындата қатынасты 
үнемі жетілдіруге ерекше коңіл боліп отыруды естен шығармау 
керек.

Қонак үй кэсіпорыидарында сапалы кызмет керсету негізгі 
төрт факторы өз ықпалын тигізеді: қонақ үй жайларының материалды 

техникалық жабдықталуы; қызмет керсетудің үдемелі 
технологиясы; қызмет көрсетуші персоналдың кэсіпқойлығы жэне 
біліктілігі; қызмет көрсетуді басқару. Осы факторларға көңіл аудара 
отырып қонақ үй кэсіпорны өз қызметін жоспарлауы керек. Сапа 
деңгейін бағалауға клиенттердің қанағаттану дәрежесі жэне 
кэсіпорын қызметінің оң нэтижелерінің болуы көмектеседі.

Бүгінгі күні туристік нарық еңбек нарығы мен табыстар 
деңгейінің айнасы болып қалыптасып жатыр. Туризм сервистік 
қызмет арқылы қонақ үй шаруашылық жүйесін қалыптастырады. 
Сервис элементтері қонақ үй келушілерін бүл жерге оралуға әрдайым 
дайын болатын эмоционалды жағдайы жоғары клиенттерге айналуға 
көмектеседі. Қонақ үйдің бірегейлігі — қызметшілері өнім бөлігін 
қүрайтынында. Сондықтан маркетинг мамандары қонақ үй 
қызметшілердің қонаққа сапалы қызмет көрсетуге ынтасы мен 
мүмкіндіктері бар екенінде сенімді болу үшін барлық жағдайлар 
жасауы керек. Туризм қазіргі кездегі интенсивті дамып отырған 
салалардың бірі жэне ел экономикасының жетістікті дамуында үлесі 
зор. Ал, қонақ үй шаруашылығы туризм дамуында маңызды орын 
алатындықтан, оның қызмет етуінің тиімділігін кепілдейтін жоғары
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сапалы сервисті ұйымдастыру мэселесі бүгінгі күні өте актуальді деп 
санаймыз.



I ҚОНАҚ ҮЙ ШАРУАШЫЛЫҒЫНДА ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДІ 
ЖАРНАМАЛАУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ҚАЛЫПТАСУЫ

1. Қазақстанда қонақ үй ш аруашылығынын даму эволюциясы

Қазақстан -  жүзден астам ұлты бар, қонақжайлы республика. 
Қонақжайлылық тарихы ежелден өзінің тамырларымен қонақты 
қабылдау эдеті мен салт-дәстүрінен басталады. Қонаққа эрдайым 
ерекше көңіл бөлінетін, ол төрде отағасының оң жағында отыратын.

Қонақжайлылықтың қарқынды дамуы ¥лы  Жібек Жолының 
гіайда болуынан басталды. Ежелден жэне Ортағасырларда 
Жерортадан Қытайға дейін Еуразияны қиылысқан керуен 
жолдарының жүйесі халыктың сауда жэне мәдени байланыстарының 
пайда болып, дамуының қайнар көзі саналды. Бұл жерлерде ірі сауда 
орталықтары түрғызылған болатын, сондықтан да әр түрлі елдерден 
саяхатшьшар келетін. Барлық саяхатшыларды киіз үйге сыйғызу 
мұмкін емес болды, сол себептен, түрақты аулалар, қонақ үйлер 
пайда бола бастады. Аулаларда ең қажетті қызметтер: орналастыру, 
гамақтандыру, су беру қызметтері көрсетілген. Сауда жолдарында 
керуен-сарайлар салынып, түйе мен жылкылар үшін арнайы 
жайғастыру пункттері болған.

Саяси жағдай дипломаттар мен саудагерлерге жол жүру кестесін 
таңдауды анықтап берді. Бұның өзі туризм мен қонақжайлылықтың 
пайда болуына себеп болды. Қалалар өздерінің базарларымен көріне 
бастады. Минералды сулары бар жерлерде -  санаторийлер 
і үрғызылды. Емдік туризмінің Қазақстанда дамуымен байланысты 
таулы туризмнің релі зор, яғни маңызды болып туристерге арналған 
түмеу объектілері салына басгады.

Республикамыздың көптеген көркем жерлерінде туристік базалар 
салымды. Жыл сайын қонақ үй мен мөтельдегі орындар савына 
қарагамда, қызмег көрсетудің орналастыру қүралдарының қосымша 
түрлсрімдегі орьмідар саны тез өсе бастады. Әуелі, орналастыру 
күралднрымң мегізгі жэне қосымша түрлерін тпектеу мүмкін емес 
болды, қонақ үйдегі сияқты, жалға берілетін жеке пәтерлерде де 
сондай қызметтер көрсетіледі.

Халықаралык жэне ішкі туризмнің дамуымен байланысты арзан 
ориаластыру кұралдары — кемпингтерге сүраныс арта бастады. 
Олардың дамуы 60-80 иок. сипатталды.

Туристік қонақ үйлер республикамыздың ірі қалаларында, яғни 
тарихи, археологаялық жэне архитектуралық ескерткіштер мен 
мұражай жерлерінде салынған. Қазақстанда барлық қонақ үйлер 
экскурсиялық - танымдық сипатта қызмет көрсеткен.
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Туризмнің дамуына мықты күш берген «Елде тургом мен 
экскурсияның алдағы даму шаралары» (1969 ж) үкімі еді. Осының 
арқасында Қазақстанда туризм мен экскурсия бойынша жаңа 
облыстық кеңестер, экскурсиялық бюро, саясат бюролары пайда бола 
бастады. Басты назар республикада туризмнің материалдық базасын 
нығайтуға - жаңа туристік базалар мен кинотеатры, мейрамханасы 
бар қонақ үйлерді салуға аударылған. Жаңа туристік базалар: 
«Баянауыл», «Қарқаралы», «Алтай бухтасы»,«Орал», «Алтын бор», 
«Қазакстан», «Есік » (Қырғызстан) жэне т.б.

Қазақстанның түрлі облыстарында курорттар мен демалыс 
аймақтары пайда болды: Көкшетау, Алматы, Шымкент жэне т.б. Осы 
кезден қонақ үй шаруашылығындағы қызмет керсету маркетингінің 
ерекшеліктері қалыптаса бастады (кесте).

Кесте -  Қазақстанда қонақ үй шаруашылығының даму тарихы

Жылдар Сипаттамасы
ХІ-ХУғғ 76-100км қашықтықта орналасқан жылқыларды 

алмастыру мен бэйгешілердің демалысына 
арналған керуен-сарайлардың пайда болуы 

ХУ-ХХғғ басы Пошталық станса мен қонақ үйлер күрылысы 
1910-1922 жж. Номері бар трактирлер мен түргын аулалардың 

жүмыс істеуі
1922 ж Коммуналды қонақ үйлерді күру, қонақ үйлерді

үлттандыру мен оларды жергілікіті Кеңеске өткізу 
1935 ж «Қазақстан» қонақ үйінің қүрылысы
1940 ж Алма-Ата, Қарағанды, Павлодар жэне басқа 10

қалада қонақ үйлер қүрылысы 
XX ғ. 40-60 жж Қайта жөндеу, жаңа қонак үйлер қүрылысы 

1960 ж Қазақстанның 20 қаласында 96 қонак үйдің
XX ғ. 60-70 жж 20 жаңа конақ үйдің пайдалануға берілуі. 1976ж 

«Алма-Ата» қонақ үйінің жүмыска қосылуы 
XX ғ. 70-80 жж «Медеу», «Алатау» «Шахтер» жэне басқа да конак 

үйлер күрылысы

Қазакстан Республикасында қонак үй шаруашылығының даму 
кезеңдерінің сипаттамасы мен қысқаша тізбесі 3 кестеде көрсетілген.

Қазақстанда 1994 жылға дейін қонақ үйлер жіктемесі «Қонақ 
үйлерді разрядтарға, номерлерді категорияға жаткызу Ережесіне» 
сэйкес жүзеге асырылды. Бүл Ереже бойынша барлық конақ үйлер 7 
разрядтарға жіктелінді: «Люкс», «Жоғары А», «Жоғары Б», 1,2,3
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жэне 4 категориялары.Мотельдер 4 разрядка бөлінді: «Жоғары А», 
«Жогары Б», 1,2 жэне 3 разрядтар.

Қонак үйлер мен Мейрамханалардың Қазақстандық 
Қауымдастығы коммерциялык емес, укіметтік емес ұйым болып 1998 
жылы құрылды. Ол Қазақстанның ірі қонак үй компанияларын, 
халықаралық қонақ үй тізбектерінің өкілдерін, Бұқаралык Ақпарат 
Қүралдарын (БАҚ) біріктірді, конақжайлылық саласын лоббилендірді 
(2005 жылда олардың саны -  31). Қонақ үйлер мен
Мейрамханалардың Қазакстандық Қауымдастығының аймакіық 
окілдері Астана, Атырау, Актау, Орал, Баутино, Қарағанды, Теміртау, 
Петропавл, Тараз, Мәскеу қалаларында бар.Өзінің басты мәселесін 
Қонақ үйлер мен Мейрамханалардың Қазакстандык Қауымдастығы 
елде қонақ үй шаруашылығының өркениетті нарығын қүру деп 
санайды.

Қауымдастықтың мақсаты: қонақ үй шаруашылығындағы
туристік қызметтерді көрсету маркетингін дамыту мен деңгейін 
көтеру, оларды казақстандық ішкі жэне шетел нарығына белсенді 
'гүрде жылжыіу. Ол үшін «ноу-хау» жэне инвестициялар сияқты 
шетел технологияларын жүмьшдыру мүмкіндіктерін найдаланған 
жоп. Қонақ үйлер меи Мейрамханалардың Қазақстандык 
Қауымдастығы қызметінің негізгі бағыттары болып ірі салааралык 
ксміеи ретінде қазақстандык туристік индустрияны күру мен 
дамы гуға жәрдемдесу, елдің экономикасын дамытуда оның салымын 
көбейту; салалық мүдделерді есеппен қамтамасыз ету мақсатында 
занды процестің мониторингі, Қауымдастық мүшелері -  қонақ 
үйлерге, ондағы кадрларды қайта дайындау мен квалификациясын 
коісру мэселесіне комек көрсету; Қазақстан мен шетелде туристік 
кормелерді үйымдастыруға қатысу.

Гақырыпты щйталауга аршчван сүраңтар:
I, Ллпшіқы орналасу қүралдары туралы м әлімет беріңіз.

I мроішдііп.і қоиак үй шаруашылықтарының даму тарихы туралы 
айгыңыз.

3. АҚШ-гегі қонақ үй шаруашылықтарының даму тарихы туралы 
айтыңыз.

4. Әлемдегі халықаралык шынжырлы қонақ үйлері жэне олардың 
гсог рафиялық таралуы бойынша мэлімет беріңіз

5. Туризмде орналасу кәсіпорындары туралы мэлімет беріңіз жэне 
пегізгі қонақ үй шаруашылығы түріндегі кэсіпорындарды атаңыз

6. Туризмде орналасу кэсіпорындары туралы мэлімет беріңіз жэне 
қосымша орналасу кәсіпорындарын атаңыз
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7. Қонақ үй шаруашылығы туралы жалпы түсінік беріңіз жэне
аныктамаларын келтіріңіз

Қонақ үй бизнесіндегі 
кызмст түрлері

Бас экоңомист-бас 
бухгаптер қызметі

Қаржы жэне 
талдау бөлімінің 
қызметі

Қауіпсіздік жэне төтенше жағдай 
қызметі

ІІІаруашлык -• эксгшуатационды 
қызметі

Қарсы алу, орналастыру кызметі

Азык-тулік жэне сусын қызметі.

Ресторан

Холлдағы ресі'орандар 
мен барлар

Ресторандар

Барлар

Яоот-зегүісе қызметі

Кадрлар аипараты Маркетинг жэне 
жабдықтау кызметі

Гараж

Орталық склады
Кір жуатын цех

Бас инженер

Техникалық 
эксплуатациялау 
бөлімі

КИП энерго күші 
жэне автомагика

Веіггиляция жэне су 
қызметі

Механикалык жэне 
жөндеу бөлмесі

Эксплуатационды- 
жондеу учаскесі

Байланыс жэне 
радиотелекомуникац 
ия қызметі

Қызмет көрсету жэне 
лифгтерді 
эксплуатациялау 
қызметі

1-сурет - Қонак үй үйымдық қүрылымы



2. Қонақ үйлердін жалпы сипаттамасы

Қонак үй шаруашылығында кэсіпорынының қызмет көрсету 
қүрылымы қонак үйдің категориясымен, нөмірлік корының 
мөлшерімен, оның орналасқан жерімен, конактардың ерекшелігімен 
және тағы басқа факторлармен анықталады. Ол эрбір кызметкерге 
жүктелген өкілеттіктер, міндеттермен анықталады. Бүл кызметтер 
мыналар болып табылады:

-нөмірлік қорды басқару қызметі;
-экімшілік қызмет;
-қоғамдык тамақтандыру қызметі;
-коммерңиялык қызмет;
-инженерлік-техникалық қызмет;
-қосымша жэне көмекші кызметер.
Қазіргі жағдайда баскару жүйесі бэсекеге қабілетті болуы үшін 

қарапайым жэне икемді болуы керек. Ол келесідей болуы керек: 
-баскару деңгейінің шағын саны;
- білікті мамандармен топгасқан шағын бөлімшелер;
-түтынушыға бағытталған жүмысты үйымдастыру жэне 

қі.гіметтерді өндіру (сурет 4).
Қонак үй шаруашылығындағы қызмет көрсету маркетигінің 

бпрлі.гқ қүрылымЫн үш тармаққа бөліп карастыруға болады:
1) қаржылық,
2) қызмет көрсетуші,
3)шаруашылық.

Қаржы белімі бас экономист, бас бухгалтерден жэне қаржы жэне 
іилдау болімінен түрады.

ІІегізгі бөлімге, қонақтарға қызмет көрсетумен тікелей 
Г)іій.ітмыс'іа болатын болімшелер кіреді. Осы сегментке гараж, кір 
жуіггмм орі.іи, шаруашылық - эксплуатаңионды цехі, карсы алу мен 
оріішіінті.іру болімі, ресторан және барлар жүйесі, қызмет көрсету 
кі.пмгп кірсді. І»үл болімпіц қызметіне брондауда пайда болған 
сүракпірді.і шсшу, қонақтарды қабылдау, тіркеу, орналастыру, 
номірлердіц ішіндегі керекті санитарлық-гигиеналық нормаларды 
сақгау жэне де қоғамдық тамақтанумен байланысты қызмет 
корсетулер кіреді. Техникалық бөлім бас инженермен басқарылып, 
гсхпикалық қызмет көрсетулерді, ғимаратгың ағымды жөндеуін, 
копақ үйдің қүрылысы мен жабдықталуын қамтамасыз етеді.

I Іомірлік қорды басқару кызметі нөмірді эксплуатациялау 
мемеджсріиен, қабылдау жэне орналастыру қызметінің ауысып 
іетсйтіи сегіз жүмысшысынан, алпыс төрт үй сыпырушыларынан, 
горт портьедеи ,қауіпсіздік кызметінің он бес қызметкерінен түрады.
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Сурет 4 - қонак үйде кызмет көрсету маркетигінің 
ұйымдық құрылымының жадпылама үлгісі
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Әкімшілік қызметі бір директордан, бір бас экономист, бас 
бухгалтерден, бір бас инженерден, бір персона боынша сұрақтарға 
жауап беретін менеджерден, төрт бас менеджерден түрады. 
Қоғамдық тамактану қызметі бір метрдотелден, бір шеф-повардан, 
жиырма даяршылардан, сегіз барменнен кұралады.

Қарсы алу және орналастыру бөлімінің функцияларына мыналар 
жатады:
- нөмірлерді бөлу жэне қонақ үйдегі бос орынды есепке алу ;
- қонақты қарсы алу жэне оның келуі барысында ресмилікті іске 
асыру;
- шоттарды үзінді көшіру жэне клиентпен есептесу.

Қонак келмей түрып кызмет көрсету маркетигінің кабылдау 
кызметі брондауға өтінімді алып, осы өтінімге сэйкес нөмірлерді 
боліп, нөмірлік кордың картасын жасайды. Карта көмегімен қонақ 
үйдегі бос орындарды есепке алу жүргізіледі. Қабылдау бөлімінің 
қызметкері ең бірінші кезекте қонақпен ілтипатпен амандасуы керек, 
ізеттіліішен оның мүмкін талагггары жайлы сұрап, қонақ үйде 
түратындарға арналған анкетаны толтыруға көмектесуі керек. Қонақ 
үйде түратындарға арналған анкетадакөрсетіледі: аты-жөні, туьшған 
жері, азаматтылығы, паспорт нөмірі. Анкетаны толтырғаннан кейін 
қонакка кілт, визиттік карточка таисырылады. Қызмет көрсету 
маркетигінің қабьшдау болімінің қызметкері қонақты нөмірге дейін 
шығарьш салып, кайтадан жұмыс орнына келеді.

Есептесу бөлігі конак келісімен оның атына шот ашады. Әдетте, 
клиент қонак үйдің қызмет көрсету маркетигі түрлі бөлімдерінің 
қызметін пайдаланады. Ол үшін визиттік карточканы немесе комната 
иомірін айту жеткілікті. Қонақ үйдің бөлімшелері қонақтың 
іпығыидары туралы мэліметті есеп айырысу бөліміне береді, олар ез 
кезегінде сол мэліметті жалпы шотқа жәие жиынтык тізімдемеге 
снгһеді. Қонак кетерде есеп айырысу бөлімі онымен есептесіп, 
КОИақ үйдің барлық бөлімдерін оның кететіні жайлы 
икішратіандырады.

Қызмет көрсету маркетигінің қабылдау жэне орналастыру 
болімінің операторларыньщ жұмысы маңызды болып табылады. Ол 
сыртқы элеммен жэне қонақ үйдің белімшелері арасындағы 
бпйлаиысты қамтамасыз етеді. Операторлар міндетгі түрде телефон 
.щгімслерін жүргізу ережелерін, қонақ үй белімдерінің орналасуын, 
қоішқ үйдің барлык кызметкерлерінің кызметтегі міндеттерін білуі 
ксрск,

Го.нсфои қоңырауын қабылдауда оператор мыналарға жауапты: 
жибдықты жақсы білуі керек, телефон аппаратының жұмысын жэне 

'іехі і ика л ы қ м умк іі і діктерін;
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- сыгіайы, ашык дауыспен жауап беру. Алғашкы сөз сэлемдесу жэне 
қонак үй аталымынан түрады. Мысалы: “Қазақстан” конақ үйі - 
“Қайырлы күи!”;
- звондап түрған адамның аты-жөнін аныктап, звондау себебін білу;
- барлык сүрақтарға жауап беріп, клиентті керекті нөмірге немесе 
керекті бөлімшеге қосьш беру.

Керекті нөмірмен байланыс орнату кезінде мынадай эрекеттер 
орындалуы тиіс: - звондаушыны бірнеше минуттан кейін оны керекті 
нөмірмен косатыны жайлы түсіндіру керек; - керекті нөмірді тізімнен 
немесе қонақ үй аныктама кітабынан табу;
- байланыс орнату;
- абоненттің болмай қалу жағдайында қоңыраудың болғаны жайлы 
ақпараттандырып, байланысты орнатуы керек;
- абоненттің болмай калу жағдайында немесе оның коңырауға жауап 
беру көңілінің болмауы жағдайында звондаушыны казіргі уақытта 
байланыстың орнатылмайтыны жайлы ақпараттандырып, 
звондаушының басқа қандай тілектері барлығын сүрау керек.

Қаржы жэне талдау бөлімі қонак үйдің табыстылығын 
қамтамасыз ету үшін маркетиншен, ағымдағы жэие келешекті 
жоспарлау сүрактарымен, негізгі мақсатка жету үшін шаруашылык 
және қаржы қызметінің нәтижелерін талдаумен айналысады.

Маркетинг жэие жабдыктау бөлімі жарнамалық кешеннің жүмыс 
істеуін қамтамасыз етеді. Бүл қызметтің негізгі принциптері:

- конак үй қызметінің нарықтық сипатын камтамасыз ету ;
- нақты жэне потенциалды клиенттермен байланыстың 

максималды дэрежеде болуын қамтамасыз ету;
- жүмыстың ортактығын сезіну.
Қызмет корсету маркетигінің шаруашылық-эксплуатационды 

бөлім нөмірлік қор туралы хабардар болатын қонақ үй 
шаруашылығындағы ең жауапты бөлімше. Бүл бөлімнің бастығы 
конақ үйдің түрғын жэне қызмет жайларын тазалықта жэне 
реттілікте үстайтын персонал жүмысына жауапты. Түрғын жайларға- 
нөмірлер, коридор, фойе, барлық қоғамдык дэретханалар жатады. 
Қызмет жайларына кызмет кабинеггері, қызмет көрсету аймақтары 
жэне олардың арасындағы өтімдер жатады.

Қызмет көрсету маркетиғінің қауіпсіздік қызметі қонақтардың 
жеке қауіпсіздігін жэне олардың меншігін сақтауға кепілдеме береді. 
Қызметкер заң бойынша керекті сақтық шараларын жүргізіге 
міндетті. Қонақтарды тоңаудан, алдаушьшыктан, зорлык- 
зомбылықтан жэне де баска жеке түлғаға бағытталған 
кылмыстардан сақтау керек. Олар қонақтардың қонак үйде түруы 
кезінде келтірілген зиянға жауапкершілік алады.

12



Қоиақ үйдің қызмет көрсету маркетигінің қауіпсіздік кызметі 
кслссі мэселелермен айналысады: 

тотснше жағдайларды елеуге байлаішсты процедураларды әзірлеу; 
қоиақ бөлмелерінің күнделікті қауіпсіздігін камтамасыз ету;

- кілггерді бақылау;
қонақ үй ғимаратына кіру мүмкіндігін бақылау;

- күзет сигналдау жүйесі; 
тслемонитор көмегімен бақылау жүйесі; 
сыртқы жарықтандыру жүйесі.

Қызмет корсету маркетигінің азық-түлік жэне сусын кызметінің 
қүрамына мейрамханалар, кафелер, барлар ісіреді. Бүл бөлімнің 
бастыгы міндетті түрде менюді қүрастырады, керекті бастапкы 
окілдерге тапсырыс береді, участок бойанша кызмет көрсететін 
мсрсоналды бөлу, дайын өнім жэне қызмет керсету маркетигінің 
сапасына бакылауды іске асыру, сонымен бірг үнемдеудің жүйелі 
тэртібін сақтауы керек.

Қызмет көрсету маркетигінің қоғамдық тамақтандыру 
кэсіпорнында ең басгы рөлді меню алады. Бір сауда орыны таңғы ас, 
түскі аспен қамтамасыз етсе, баскасы, мейрамхана толық сервировка 
жасалынған жэне түрлі тағам таңдау кендігімен қамтамасыз ететін 
кешкі асты үйымдастырады. Баска жайлар банкет өткізу үшін 
қолданылуы мүмкін. Банкетті үйымдастыру кезінде кәсіпорынның 
осы бағыттағы қызметіне жауап беретін адамдармен келіссөз 
жүргізу барысында оның уақыты мен қызмет көрсету сштаты, алдын- 
ала анықталады.

Қызмет көрсету маркетигінің буфеттік немесе бардың кызмет 
стуі клиенттерді спирттік сусынмен қамтамасыз етуімен 
пайымдалады. Алкоголь сусындарын дайындау, әдетте, қонақтың 
катысуымен жүзеге асырылады.

Қонақ үйдің қызмет корсету маркетигінің техникалык- 
•жснлуатациялау бөлімі күрделі жүйелерді жүмыс жағдайында үстап 
гүруга жэне оның жөндеу жүмыстарына жауап береді. Қонак үй 
ӘКІміпілігі конактардың нөмірлердегі күрал-жабдықтарды қалай 
майдалатындығын бакылай алмайды, қүрал-жабдыкгардың үздіксіз 
ж ү м ы с істеуіне осы бөлім жауап береді.

Қызмет көрсету маркетигінің инженерлік жүйені жэне 
байланысты жүмыс істеу қалпында үстап түру үшін бүл бөлімнің 
нсгізгі функциялары болып табылады:
• суды жылыту;
• ауаны жаңарту;
• сорғыш жүйелерін эксплуатациялау;
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• электр жүйелерін эксплуатациялау;
• мұздаткыш жүйелерін эксплуатациялау;
• компьютерлік жүйелерді эксплуатациялау;
® түрғын жайды жылыту.

Қонақ үйдің маңызы үлкен аспектіге кадрлар жоспарлануы жэне 
кызметшілерді басқару жатады. Қызметшілер -  “Қазақстан” қонак 
үйінде компанияның маңызы бар активі болып табылып, соған 
сэйкес, қызметшілерді басқару, мықты активтрді координарлеу рөлін 
атқарады жэне де кэсіпорында менеджмент стилінің дамуына әсер 
етеді. Қонақ үй шаруашылығында қызмет көрсету маркетигінде 
кызметшілердің көбісі түтынушылармен байланысқа түсіп, 
автоматты түрде косіпорғлниың неғізғі мақсаттарына жету процесіне 
қатысады, ал қызмет корсету маркетигінің сапасы тек олардың 
шедерлігіне ғана емес, саналылығына да байланысты. Қызмет 
көрсету маркетигінің саласында тұтынушылардың қанағаттанғандық 
алғысын алуда кызметшілердің ықыластығы мен сыпайлылығы да аз 
орын алмайды.

Қызмет көрсету маркетигінің саласында елеулі 
қиыншьшықтарының бірі - кадрлардың ағымдылығы, қонақ үй 
қызмет көрсету маркетигінің ерекшелігіне байланысты білімді, 
тәжірибелі, тұрақты персоналдың болуы міндетті. «Қазақстан» қонақ 
үйінде персоналды басқару мамандары кадрлар ағымдылығын 
жоюда бірнеше ұсыныстар жасады:

-  ұйымның сипатын аныктау;
-  жұмыстан кету себебін анықтау;
-  қызметкерлердің жұмыстан күтетін күтімін анықтау

максатында персоналдың пікірін сүрау;
жұмыска қабылдаудың тиімді процедураларын әзірлеу; 
мансапты дамытудағы, дайындық жұмыстарын жүргізудегі 

тиімді бағдарламаларды эзірлеу;
балаларға қарау және қарт жұмысшыларына жәрдем көрсету 

бағдарламаларын кұру;
-  бэсекеге қабілетті жалақы мөлшерін сақтау.

Қонак үй басқарушылары мен персоналы өз жұмыстарына сәйкес 
квалификацияны иемденеді, жүйелі түрде Турқияда 
квалификацияларын жоғарьшатады, мейрамхана персоналы
Голландия мемлекетінен арнайы шақырылған мамандарымен 
үйретіліп оқытылған, мемлекеттік қазақ тілі мен ағылшын тілдерін 
еркін меңгеруге арналған курстар болып түрады Қонақ үй
менеджерлерінің жұмысы тұтынушьшарға бағытталған.

Тщырыпты цайтачаут арнаіган сүрактар:
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1. Орналасу орнына байланысты қонақ үй шаруашылығындағы 
қызмет көрсету маркетингі қалай белінеді?

2. Қонақ үй жұмысының ұзактығына байланысты конақ үй 
шаруашылығындағы қызмет керсету маркетингі қалай бөлінеді?

3. Қонақ үй тарифтерінің жүйесі бойынша қонақ үй 
шаруашылығындағы қызмет көрсету маркетингі қалай бөлінеді?

4. Қонақ үй нөмірлерінің баға деңгейіне байланысты қызмет 
көрсету маркетингі калай жіктеледі?

5. Іскерлік қонақ үйлердегі қызмет керсету маркетингіне 
қойылатын талаптар?

6. Демалыска арналған қонақ үйлердегі қызмет керсету 
маркетингіне койылатын талаптар?

7. Қызмет керсету маркетингінің негізгі үғымы?
Н. Қонак үй персоналы қандай параметрлер бойынша

сипатталынады?
<>. Қызмет керсету маркетингін бағалайтын негізгі компоненттері?
10. Қызмет керсету маркетингіне байланысты стандарттау

элементтері?

3. Қонак үйдегі көрсетілетін кызметтерді жарнамалаудың
манызы

Қазіргі кезде ерекше орынды нарықтық қатынастарды 
басқарудың теориялық және практикалық аспектілері алады, соның 
ішінде елеулі релді нарыкты басқаруда маркетинг алады.

Фирманың бүкіл қызмет көрсету маркетингі, жаңа енім мен 
тсхнологияны эзірлеу, ассортиментті қалыптастыру, түрлі кызметтер 
меи тауарларға бағаны белгілеу жэне оларды нарыққа жылжыту, 
соңғы түтынушылармен үзақ байланыс орнату маркетинг заңдарына 
бағынады.

Нарықта емір сүру және іскерлік белсенділіктің есуі — қонак 
үй кәсіпорындарында қызмет керсету маркетингінің маңызды 
бағытгары болып табылады.

Қонақ үйінде қызмет керсету маркетингінің белімі жүмыс 
ісіейді, бірак соған қарамастан оның қызметіне талдау жасау 
Гшрысыкда мынадай кемшіліктер анықталды:

бэсекелестерге қарағанда немірлер бағасының темендігіне 
кмримасган, жүктелім коэффициенті канағаттандырарлықсыз; 

қіизмет керсеіу сапасының темен деңгейі; 
қосымша қызметтердің аздығы, эсіресе денсаулыкты 

пыгаіі гуга байланысты қызмет түрлерінің жоқтығы;
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танымдық, экскурсиялық мақсаттарда арнайы 
бағдарламаларды ұйымдастырмайтындығы;

нерсоналдың жеткілікті мелшерде білімі мен біліктілігінщ 
болмауы;

қызмет көрсету мерзімінің ұзактығы.
Қонақ үйдің бүғінғі таңда негізгі клиенттері - шетел азаматтары. 

Сондықтан клиенттерді тартудың жалғыз мүмкіндігі - қызмет көрсету 
маркетингінің лайықты деңгейі жэне қызметтің эр түрлілігі.

Қцонац үйінің қызмет көрсету маркетингінің әлсіз жацтары:
- маркетинг қызметінде қызметкерлерінің арасында міндеттер 

мен жауапкернііліктің нақты шекарасы көрсетілмеген;
- қонақ үйдің кызметін үйымдастыруда маркетинг қызметінің 

өкшеттігінің тәмендігі;
- маркетинг бөлімінің қызметкерлерінің басым бөлігінің 

мамандандырылған кәсіптік дайындығының жоқтығы;
- нарықтык жағдайды бағалау бойынша уақытылы жүмыстар 

атқарылмайды, соның ішінде бэсекелестер жэне баға бойынша;
- қызмет көрсетудің сапасын жоғарылатуды бакылау жүмыстары 

атқарылмайды;
- түтынушылардың қызмет корсетудің сапасын жоғарылату 

жайындағы үсыныстарына көңіл аударылмайды.
Қөнақ үйінің кызмет көрсету маркетингінің максаттары келесі 

бағыттарда болуы керек:
- қонақтарға комфортабельді нөмірлерді үсыну;
- конактарға барлар мен мейрамханаларда қызмет көрсету;
- фитнес-ңентр, сауна, сңорт залы, бассейн, тренажер залының 

қызметтерін үсыну;
- бизнес орталықтың қызметтері, бардлық байланыс түрлері, 

интернет, электрондық пошта.
Кез-келген компанияда кызмет көрсету маркетингі үшін жаңа 

клиенттерді тарту жэне ескі клиенттерді үстап қалу өте маңызды. 
Жаңа клиенттерді тарту бүрынғы бір клиентті үстап калуға 
қарағанда 6 есе көп қаражат жүмсалады, сондықтан бар клиенттермен 
жұмыс істеу (қызмет көрсетуті жақсарту, жаңа қызметтерді ұсыну, 
икемді баға саясатын эзірлеу) “Қазақстан” қонак үйінің басым 
бағыты болуы керек.

Қызмет көрсету маркетингін ойдағыдай іске асыру үшін қөнак 
үйде тұрақты клиенттер жайлы деректер базасы құрылуы керек. Онда 
клиент жайлы қажетті акпараттар көрсетілуі керек: оның тұру орны, 
туған күні, брондау көзі (конақ үйге тікелей келу арқылы, компания, 
туристік агенттік тағы басқа), келу максаты, ақы төлеу шарттары. 
Сонымен бірге конақтың қалаулары тіркелуі керек: нөмір түрі, этаж,
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терезе керінісі, бөлме немірі, лифтен кашықтығы. Бұл дерекгер 
базасына қонактың мінезі жайлы ақпараттар да кіруі керек. 
Жанжалдық жағдайлардан аулак болу үшін конақ үй персоналы 
қонақтың бұрынғы келулері жайлы деректерді колданады, яғни 
қоиақтың калаулары мен ескертулеріне көңіл аударады.

Қызмет көрсету маркетинғінің жүмысы конақ үйдің 
міаруашылық кызметінің Қазакстанда болып жатқан экономикалык 
жағдайлардың өзгеруіне икемді бейімделуіне бағыггалуы керек жэне 
экономикалық, ендірістік-техникалык, өткізу, зерттеу сипапағы 
жүмыстар кешенін кіргізуі керек.

Қызмет көрсету маркетингінің перспективалык негізгі 
багыттары келесідей болуы керек:
-  қонақ үйдің жүктемесіне талдау жасау, негізгі жэне қосымша 
қызмеггерді өткізу;
-  кэсіпорынньщ баға, өткізу, жарнамалык стратегияларын талдау 
және өткізуді ынталандыру әдістерін, кэсіпорынның әлсіз жэне күнггі 
жактарын аныктау;
-  қонақ үйдің кызметін өткізудің кысқа, орташа, ұзак мерзімді 
болжауларын қалыптастыру жэне эзірлеу;
-  нарықтың перспективалы максатты сегментін таңдап, оларға 
бағытталғші стратегияны эзірлеу;
-  фирмалық стильдің элеменп'ерін кұруда ұсыныстарды эзірлеу, 
қонақ үйдің ішкі жэне сыртқы жайларын рәсімдеуде оларды дұрыс 
пайдалану;
-  тиімді жарнама құралдарын пайдалану арқылы жарнама жэне 
паблик рилейшнз шараларының жоспарын эзірлеу, оларды 
ұйымдастырудың тиімділігіне жедел талдау;
-  тұтынушы санасында қонақ үй туралы оң беделді жэне бірыңғай 
корпоративтік мәдениетті қалыптастыруда ұсыныстарды эзірлеу.

Қызмет көрсету маркетинғі бөлімінде келесі мамандар жұмыс 
істеуі керек: сату жұмыстары жұмыстары бойынша сату 
мспеджері, жоспар жүргізу маманы, қоғаммен байланыс орнату 
мамаиы, маркетинг бойынша менеджер, сапаны басқарушы.

Үлестіру капалдарын ынталандыру мақсатында туристік 
агенттіктерге арнайы шегерім жүйесі эзірленуі керек. Шегерім 
молшері маусым мерзіміне жэне брондалатын нөмірлер санына 
байланысты аиыкталуы керек.

Тұтынушылармен берік байланыс орнатуда жетістіктерге жету 
үшін үш тэсілдің біріи қолдану керек.

Біріншіден, тұтынушымен қарым- қатынас орнатуда қосымша
қаржы тиімділігін қамту керек. Бірак татынушыларды котермелеу
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жэне басқа да қаржылык ынталандырмалар сияқты 
бағдарламалардың артықшылықтары болғанымен, оларды 
бәсекелестердің тез арада қолдануы мумкін. Сондықтаи фирманың 
ұсыныстарын саралауға мүмкіндік болмайды.

Екінші тәсіл каржы ынталандырмаларымен бірге әлеуметтік 
жеңілдіктерді колдану. Компания персоналы эрбір түтынушының 
кажеттіліктері мен талаптарын зерттеу аркылы элеуметтік байланыс 
орнатып, сол аркылы өзінің тауарлары мен қызметтерін даралайды 
жэне дербестендіреді. Осындай жолмен олар түтынушыны клиентке 
айналдырады. Түтыиушы-нарықтың үлкен сегментінің бөлігі немесе 
көпшіліктің бір бәлігі. Клиенттерге жеке негізде қызмет көрсетіледі.

Үшінші тәсіл қаржылық, элеуметтік жеңілдіктермен қатар 
кұрылымдык байланыстардың болуын қарастырады. Мысалы, 
авиалиниялар туристік агенттіктерге маршруттарды брондаудың 
арнайы жүйесін үсынады . Компанияға келетін клиенттердің 
қолдануына болатын арнайы телефон линияларыңың болуымен 
түсіндіріледі.

Бүгінгі таңда қызмет көрсету маркетингінің сапасы қонақ ұй 
бизнесін үйымдастырудағы маңызды қызмет бөлігі болын табылады. 
Маркетологтардың аныктамасы бойынша, сапаны баскару -  
белгіленген стандарттарға сапаның сэйкес келетінін бақылайтын 
үйымның қызметі.

Қонақ үйінде қызмет керсету маркетингінің сапасын 
жоғарылатуда келесідей жүмыстар аткарылуы керек:

1. Персоналды іріктеу жэне окыту. Сапаны баскаруда 
персоналдың қүзыреті үлкен мағынаға ие болады. Қонақ үй 
әкімшілігі эрқашан персоналдың кажетті білімі мен біліктілігінің 
болуын кадағалау керек. Қонақ үй қызметкерлері түтынушыға 
үсьшылатын қызметтің мазмүнын жеткізу үшін, коммуникацияның 
жоғары деңгейімен ерекшеленуі керек. Персоналдың сыпайылылығы 
сапалы қызмет үсынуда жетістіктерге жетудің маңызды факторы 
болып табьшады. Сонымен клиенттермен тікелей байланыс 
ориататын қызметкерлерге лауазымдық міндеттердің шегінен 
шығатын өкілетгікті беру қажет, ол өз кезегінде клиенттермен 
жанжалдық мэселелерді тез арада тиімді шешуіне көмектесуі керек.

2. Персоналды қолдау жэне сыйақылар беру. Қонак үйде ішкі 
маркетинг жүргізілуі керек жэне қызмет көрсету маркетингінің 
жоғары сапасы үшін кызметкерлерді қолдау жэне сыйақы жүйесі 
эзірленуі керек. Қызмет басшылары эрдайым қызметкерлердің озінің 
жұмысымен қанағаттану дэрежесін тексеріп отыруы қажет.
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Қошіқ үйде қызмет керсету маркетингінде корпоративтік рухты 
ш.іпіііту, ынталандыруды жоғарьшату үшін келесідей шаралар 
орыпдалуы қажет:

қызметкерлерді сұрау, олардың кэсілорын жайлы ойын зерттеу;
• біліктілікті жоғарылату мақсатында семинарлар өткізу;
• шараларды жоспарлау мен өткізуде қызметкерлерді қатыстыру;
• хабарландыру тақтасында үздік кызметкерлер жайлы хабарлау;
• қызметкерлерді оқыту, қайта оқыту ақысын бөліп төлеу;
• үздік қызметкерлердің шетелде сынақ мерзімін өткізу.

3. Қонақ үйде қызмет көрсету маркетингінің сапасын бакылау 
жоие қызметтерді үсыну үрдісін стандарттау. Әдетте қонак үй 
окімшілігі үсынатын қызмет процедураларының тізімін әзірлейді.

4. Еңбек өнімділігін бакылау жүйесі. Қонақ үй қызмет көрсету 
маргсетингінде еңбек өнімділігін бақылау жэне жоғарылаіуда келесі 
одістерді қолдануы керек:
• персоналдың кәсіптік дайындығын жоғарылату;
• еңбекті көп қажетсінетін жүмыстардың техникалық
жарақтандыруын жақсарту;
• қызмет керсетуде адам еңбегінің шығындарын азайтатын 
инновақияларды енгізу;
• клиенттердің езін-езіне қызмет керсетуге ниеттендіру
(мейрамханадағы шведтік стол).
5. Клиенттердің піығындары мен үсыныстарын талдау жүйесі арқылы 
олардың қызмет керсету маркетингімен қанағаттану дәрежесін 
бақылау, клиенгтерді зерттеу, өзінің үсынатын қызмет сапасын 
бәсекелестердің қызмет сапасымеи салыстыру.

Жалпы алғаіща қызмет көрсету маркетингінің жетілдіру бағыттары 
келесідей болуы керек:
• қызмет сапасын жетілдіру;
• басқару шешімдерін қабылдауда маркетинг кызметінің 
қызметкерлерін окілеттікпен қамтамасыз ету және біғііктілігін 
жоғарылату.

Үсынылған бағдарламаларды ендіру кәсіпорынның беделін 
калыптастырып, нығайтуға, сату көлемін үлғайтуға жэне қонақ үй 
қызмет көрсету марқетингінің нарығында бэсекеге жарамдылығын 
жоғарылатуға көмегін тигізеді.

Тацырыпты цайттаут арнттн сүрацтар:
1. Қонак үй шаруашылығы туралы жалпы түсінік беріңіз жэне 

анықтамаларын келтіріңіз
2. Қонак үй шаруашылығының ерекшеліктерін атап. түсіндіріңіз
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3. Қонақ үй шаруашьшығының баска кәсіпорындардан 
айырмашылықтарын атап кысқаша түсіндіріңіз.

4. Қонак үй шаруашылығын көлеміне карай калай жіктеуге болады?
5. Қонақ үй шаруашылығын кызмет ету мерзіміне карай калай 

жіктеуге болады?
6. Қонақ үй шаруашылығын меншік түріне қарай қалай жіктеуге 

болады?
7. Қонақ үй шаруашылығын қызмет көрсету максатына қарай калай 

жіктеуғе болады?
8. Қонак үй шаруашылығын тасымалдау түрлерімен болатын 

байланысына қарай қалай жіктеуге болады?
9. Қонак үй шаруашылығын кұқықтық статусына қарай қалай 

жіктеуге болады? (жүлдыз жүйесі)

4. Қонак үй жарнамасындағы медиаортанын теориялык мәні

Қатаң уақыт тэргібі бойынша белғіленетін турфирмалар ұсынатын 
саяхат— ұйымдастырылған туризм деп аталады.
Үйымдастырылмағаннан айырмашылығы әуесқой және жабайы 
туристер өздерінің саяхатын өзінше ұйымдастырады. Әуесқой 
туристердің жабайы туристерден айырмашылыктары болады. 
Әуесқой туристер туристік ұйымдармен байланысты жұмыс істейді. 
Жабайы туристер турфирмасыз, туристік ұйымдарсыз саяхаттайды.

Туризм осылайша эртүрлі белгілеріне қарай бөлініп кете береді. 
Бірак кез-келген турист өзінің қалауы бойынша кез-келген сэтте 
туризм түрін алмастыра алады.

Жарнаманың эволюңиялык даму кезеңі ғасырдан астам уақытқа 
созылып келеді. Ірі ауқымды өнліріс қалыптасып бәсекелестіктің 
күрт шиеленіскен жағдайында өндірісті баскару жэне өнімді өндіру 
эдісі ретінде ол ең алғаш АҚШ-та, содан кейін Еуропа елдерінде 
пайдаланыла бастады. XX ғасырдың 60 жылдары меркетинг ғылыми 
негізделді жэне толыскан нарық жағдайында өнімді сатудың тиімді 
әдісі ретінде кең қолданылды, 70 жылдары өнеркэсіпте белсенді 
пайдаланылды, ал 80 жылдары қызмег көрсету саласына жэне 
коммерциялық емес іс-әрекетке де енгізіле бастады.

«Маркетинг» ұғымы ағылшынның маркет - нарык сөзінен 
шыққан, ал «инг» жалғауы нарық жасаушы немесе нарық 
аумағындағы қызмет дегенді сипатгайды. Маркетинг ірі ауқымды 
өндірістің калыптасуы жэне бэсекелестіктің күрт шиеленіскен 
жағдайында енімді өндіру мен өткізуді баскарудың эдісі ретінде 
бөлініп ІІІЫ Қ Т Ы .
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Ллайда қазір жарнаманы тауарды бір жақка өткізу кызмегімен 
іиск і сп қана қоймайды. Қазіргі кезде маркетинг үлкен ғылым эрі 
кычмет аясы болып табылады. Ол бәсекелестіктің дамыған кезінде 
клеііюрынның тактикасы мен стратегиясын сатып шіушыны 
кі.пықтыру тэсілін,тнарықты билеу тэсілін жасайды жэне көзделген 
ішйда деңгейін қамтамасыз етуді, нарық пен бағаны барышпа 
биқылауды жузеге асырады. Жарнаманың нағыз дамуы Еуропадағы 
дпмыіан капиталистік елдерде II Дүниежүзілік соғыстан кейін ғана 
басталды. Соңғы жылдары халықаралық элемде жарнаманы қолдану 
кэдімгідей үлғайып, осы облыстағы зерттеу аясы кеңи түсті [3].

Экономикалық эдебиеперде жарнаманың көптеген анықтамалары 
кездеседі. Соның біразына тоқталайык:

«Маркетинг — қазірғі бар жэне әлеуетті тауарды сатып 
алушылардың жиынтығы.

Маркетинг — бұл тауарға, кызмет көрсетуге, адамдарды 
үііымдастыруға, территорияға жэне идеяға айырбас аркылы 
сүранымды қанағаттандыру, басқару мен көріп келу деп түсінеміз.

Маркетинг — бұл кэсіпорын қызметінің сауда - өткізу облысының 
черттейтін өндіріс процесі мен ұсынымына жэне өндірушіден 
тұтынушыға қызмет көрсетудің әсерін ескертетін барлық 
(|іакторларды карастырудың кешенді шаралары.»

Алайда ұғымның мэні одан өте кең де, өте ауқымды. Сондықган 
мүның көптеген (2 мыңнан астам) анықтамалары бар.

Нарықты экономикада жеке адамдардың және фирмалардың 
қажеттіліктерін канағаттандыру ісіне шығындардың шексіз өзара 
алмасуы барысында қол жетеді. Оның жүзеге асуы үшін келесі
11 іарттар орындалуы қажет:

— Құндылықтарға (тауарға) ие жэне ол құндылықтарға мүдделі 
субъектілердің (жеке жэне заңды тұлғалардың) рынокта болуы;

— олардың әрқайсысы ымыралы коммерциялық шешімдер 
ічдеуге қабілетті (мысалы: тауардың бағасы жағынан, тауардан 
белгілі қажетті орындау қабілетін күту) жэне субъектілер өз 
міігдеттемелерін орындай алатын қабілеті. (мысалы, алған тауар үшін
оч мерзімінде ақысын төлеу немесе келісілген уақытта оны жеткізу 
қабілеті) болуы тиіс;

-■ Экономикалық үрдістегі барлық қатысушылардың іс-эрекеті 
мси олардың таңдауы өз еріктерінде (мысалы, бірі жасаған 
үп.іиысты басқалары кабылдауға немесе қабылдамауға еркіндігі) 
болуы тиіс.

1>үл түрғыдан алғанда негізінде маркетинг дегеніміз — 
і үтымушыга карай жылжытуға бағытталған тауарды кім шығарғанын 
(оіідіруіні), кімге арналғанын (тұтынушы), белгілеріне жэне осыған
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байланысты көптеген басқа қызметтерді атқаруға баіытталған іс- 
эрекет деп айтуға болады.

Маркетинг экономикалык үрдіс ретінде өндіруші мен тұтынушы 
арасындағы күрделі, көп жакты байланысты қамтамасыз етеді, олар 
жасайтын айырбасты белгілі, нысаналы нәтижелілікке бағыттауы 
тиіс. Осы аспектіде маркетинг рыноктық қатынастардағы жүріп 
жатқан потенциалды қатысушылардың арасында тек тауарлык қана 
емес, сонымен қатар ақиараттық айырбасты жүргізуші, оны реттеуші 
құрал болып табылады. Бұл аса күрделі, қоғамда зор маңызды орын 
алатын іс. Өндірушілердің өзі тек ұсынушы мен сатушы ғана емес. 
Сонымен қатар ол тұтынушы, сатып алушы түрінде де тыныс- 
тіршілік жасайды. Өйткені біркелкі енім өндірушілер өзіне қажет 
өндіріс кұрал жабдықтарын неіұрлым көп сатып алып ондіретін 
тауарын көбейткісі келсе, соғұрлым ол кұрал жабдықтарга деген 
оның кажеті мен сұранысы өседі. Осының өзі бұл аспектідегі 
жарнаманың көп қырлы мэн мазмүнын сипаттап отыр.

Тауардың өмірге келуін эрине сұраныс белгілейді. Ал сұранысты 
айқындайтын да, оны қалыптастыратын да маркетинг үрдісі болады. 
Сондықтан маркетинг қазіргі бизнестің конңепңиясы ретінде зерттеу, 
талдау, ойлау жэне болжау үрдісін қамтиды. Ол әртүрлі шешімдердің 
эр дәрежеде қолдан-ылуын қамтамасыз етеді. Маркетинг 
концепциясына сэйкес фирманың жан-жакты жұмыстарын рынок 
жағдайында алдын ала реттеу жэне әлеуетгі тұтынушылардың 
мұқтаждығы мен қажеттіліктерін нақтылы білу, олардың болашақта 
өзгеруін болжамдар арқылы есепке алынып отырады.

Жарнаманың накты жүзеге асқан деңгейі. күрделілігі 
кэсіпорынның сипатыиа, оның рыноққа ұсынған тауарына, рынок 
жағдайына байланысты. Маркетинг жай, тіпті қарапайым, немесе ете 
күрделі болуы мүмкін. Неғұрлым фирманың жұмысы күрделі болса, 
соғұрлым ондағы маркетингте көп құрамды болып келеді. 
Марктингтің кептүрлілігі тұтынушылардың сұранысына 
байланысты.

Жарнаманы нактылы жүзеге асыру ісі, яғни ол істің маңыздылығы 
мен бағыты кәсіпорынның салалық силатына, оның ұсынатын 
тауарларының пайдалану орнына (жеке адам қажеті, немесе өндіріс 
қажеті орындауына) байланысты болады. Осыған сәйкес неше түрлі 
маркетинг салаларын айтуға болады:

1 .Өнеркәсіптік маркетингі
2. Қызмет маркетингі
3. Халықаралық маркетинг
4. Банк маркетингі
5. Бейкоммерциялық маркетингі
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(і, Ипиестициялар маркетингі
/. 111 ітсллектуалды өнім рыногындағы маркетинг.
I Оисркәсіптік маркетингі дегеніміз —  ендіріс үдерісінде

і үтыиылатын тауарлармен, қызметтермен, оларды түтынатын
ж.іііо сауда-саттықпен айнылысатын фирамалар ілүғылданады.

Қызмет маркетингі — енім ретінде қызметтермен
шүгылданатын маркетинг түрі.

3 Халықаралык маркетинг —  кәсіпорындардың сырткы 
жоііомикалық эрекеттерінде колданьшатын маркетинг түрі.

4 Банк маркетингі — жалпы капитал рыногында жэне орын жеке 
ешіаларында, айталық банк саласында, несие саласында,и құнды 
қаі аздар рыногында болып жатқан үрдістерді зерттеуді жэне есепке 
илуды болжайтын банкті басқару жүйесін сипаттайды. Банк 
маркетингінің басты мәселесі —  капитал рыногында жүріп жатқан 
үрдістерді талдау болады.

5 Бейкоммерциялық марктингті институционалды. маркетингі деп 
тс атайды. Оны үйым жэне жеке түлғалар өздерінің идеяларын тарату 
үшін қолданады.

6 Инвестициялар маркетингі — бүл жарнаманың біршама жаңа 
бағыты. Инвестиция маркетингінің негізгі ерекшелігі қажет қаржы 
коздерін анықтап, тарату болады.

7 Интеллектуалды өнімдер рыногындағы маркетинг — тауар 
ретінде интелектуалды еніммен маркетинг эрекетін жүргізу ерекше 
гэсілдерді қажет етеді. Ойткені бүл тауардың өзіндік ерекшеліктері 
болады:

— Интелектуалды өнім қүқықтық жағынан қозғалуы тиіс, яғни 
енімнің иесін (авторын, енертапқышты) опасыз бэсекеден, оның 
затын заңсыз көшіруден қорғау керек.

—  Патент, патенттік лицензия, күқықтық қорғау кұралы ретінде 
интелектуалды өнімнің иесіне рынокта үзақ мерзім (15-20 жыл) 
монополиялық үстемдік алуға мүмкіндік береді.

—  Тауардың патенттік корғауға алынуы - қаржы салушының 
капиталы тиімді болуына қосымша кепілдік жасайды.

Жарнамалық әрекет эдетте үш ортада жүзеге асырылады. Олар:
1 Макроорта
2 Микроорта
3 Медиаорта
Медиаорта. Кәсіпорын жүмысына медиаорта факторлары 

маңызды әсер етеді. Медиаорта дегеніміз —  фирманың нақтылы 
иемесе әлуетті кеңіл белетін жэне белгіленген мақсатына жетуіне 
осер ететін кез-келген топ. Медиаорта фирма қарекетіне кемектесетін 
немесе кедергі жасайтын топтарға белуге болады:
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• мейірбанды — бұл топтың фирмаға тілектестік ниеті болғаны;
• ізденуші — фирмаға қажет топ (мысалы, ақпарат тарататын 

ұйымдар);
• керегі жоқ —  бұл топтың ниетін фирма өзіне аударғысы 

келмейді, бірақ олармен санасады (мысалы, бойкот жариялайтын 
тутынушылар тобы, салық инспекқиясы, с.с. т.б.).

Жалпы алғанда медиаортаның келесі түрлері кездеседі:
1. Қаржы қоғамдары (банктер, инвестиңиялық компаниялары, қор 

бирмалары) фирманы қаржы ресурстарымен қамтамасыз етеді.
2. Ақпарат тарату құралдары (радио, теледидар, газеттер, 

журналдар т.б. с.с.) кэсіпкерлік жүйесі туралы эртүрлі ақпарат 
таратады.

3. Қоғамдар (түтынулар тобы, жергілікті түрғындар) фирманың 
жұмысын бақылайды.

4. Фирма қызметкерлері —  олардың фирма жэйлі қалыптаскан 
пікірлері жұмысшылардың өз міндеттерін орындау сапасына 
ықпалын тигізеді.

Қазіргі таңда қызмет секторында неше түрлі институтгар орын 
алған. Солардың қатарына мыналар жатады:

1 Мемлекеттік сектор (сот, жұмыспен қамту бөлімдері, емхапалар, 
полиқия, пошта, мектеп, бақылау оргаіщары жэне т.б.);

2 Жекеменшік бейкоммерциялык сектор (мұражайлар, шіркеулер, 
мешіттер, дін, колледждер, мейірімділік емханалар т.б)

3 Коммерциялық сектор (әуе жолдары, банктер, кұқық және кеңес 
беру фирмалары, қоғамдық тамақтандыру орындары жэне т.б.)

Айта кететін бір жайт туризм саласында қызмет көрсететін 
кэсіпорындар осы коммерциялық секторға кіреді. Әрине туризм 
саласын туризм индустриясы деп атауға толык негіз бар. Себебі 
мұндағы кэсіпорындар өнім ретінде қызмет ондіріп тұтынушьшар 
қатарын көбейтуде. Қазір элемде екінің бірі туризм индустриясының 
өнімін пайдалануда.

Сонымен туризм индустриясы салалар мен кәсіпорындардан 
түратын бос уақытта көңіл көтерумен демалыстың эр түрлеріне 
тұрақты жэне өзгермелі сұранысты қанағаттандыратын ірі 
шаруашылық кешен болып табылады.

Туризм индустриясы тауар мен қызмет өндіретін кәсіпорындардан 
түрады. Олар:

1 Қонақ үй кэсіпорындары
2 Тамактандыру кэсіпорындары
3 Транспорттық кэсіпорындар
4 Экскурсиялық кәсіпорындар, туристік бюро жэне агенттіктер
5 Сувенир өндіретін кэсіпорындар
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(і Туристік профилді оку орындары
'/ А қпараттық жэне жарнамалық қызметтер
8 I 'уристік максаттағы ғылыми-зерттеу жэне жобалау ұйымдары
9 Туристік өнім өндіретін кэсіпорындар
Туризм индустриясындағы кәсіпорындар эртүрлі туристік 

кыіметтерді қалыптастырып бір туристік өнім өндіретін 
туроператорлардың көмегімен нақты туристік қызмет өндіреді. 
Соидықтан гуризм индустриясын туроператорлар қызметіндегі 
ресурстық база деп айта аламыз.

Оидіріс саласындағы көптеген мамандар, мысалы, компьютер 
опсраторлары, бухгалтерлер, маркетологтар, негізінде «тауар 
фпбрикасының» эрекеттерін қамтамасыз ететін «қызмет көрсету» 
(|шбрикасында қызмет атқарады.

Үнемі түрғындардың, тұтынушылардың қажеттерін 
міппгаттандыруға бағытталған жаңа қызмет түрлері пайда болып 
жатады. Сондықтан қызметтің мән мағынасын зерттеу, оның 
маркетинг кешенін өндеу кажеті қалыптасқан. Қызмет көрсету тауар 
рстіиде күшіне енеді, сөйтіп түтыну қүнының ерекше түрі болып 
іабылады. Ол пайдалы қызмет түрінде емір сүріп, қоғамдық 
іүі ыныстарды канағаттандырады. Барлық жиынтық қызмет көрсету 
олардың жүмсалуына байланысты — өндірістік жэне түтынушылық 
(гүрғындарға көмек көрсету) қызметгер болып екіге бөлінеді. 
()ндірістік қызмет көрсету өндірістік қажеттіліктерді 
қанағаттандыруға жэне ол кэсіпорын мекемелеріне ұсынылады. 
Ііүған жүк тасу көлігі де, байланысы да, өндіріске қызмет жасау, 
інтты өткізуге қызмет жасау мен жабдықтау және т.б. қызмет көрсету 
жагады.

Тұтынушылық қызмет керсету халықтың тұтыну тауарлары 
сияқты түрғындардың қажеттіліктерін қанағаттандыруға кызмет 
жасайды жэне сондықтанда соңғысынан ете ерекше емес.

Кңбек шығындарына байланысты түрғындарға қызмет керсету 
материалдық жэне материалдық емес (таза) деп шектейміз. 
Ондірістегі еңбектің тұтынушыларға материалдық игіліктерді 
(мүндағы жағдайда -  түрғындарға) немесе түрғындар қолындағы 
тауардың құнын жэне тұтыну құнын каллына келтірумен 
байланыстарын материалдыққа қызмет керсетуге жатқызамыз.

Осы қызметті көрсетуге жұмсалған еңбек бір жағынан тікелей 
жаңа кұн мен тұтыну кұнын (мысалы, үй жиһаздары, киім жэне т.б 
дайындауға кемек керсету) жасауға қатысады, немесе тауардың 
түтыну (жендеу жүргізу) кұны қасиетін қалпына келтіреді.

Материалдық емес қызметке — заттың, материалдык түрге ие 
болмаған кызмет көрсету жатады. Бұл мэдени мекемелер, денсаулык
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сақтау, оку, демалые, туризм мекемелеренің қызмет көрсетуі, сондай- 
ақ балалар мен науқастарға және т.б. қызмет көрсетулер 
жатқызылады.Материалдық емес қызмет көрсету қоғамда, 
материалдық пен салыстырғанда түрғындардың сұранымын 
канағаттандыру аса маңызды мэнғе ие болады.

Ақылы-тұрмыстық қызмет көрсету, жолаушылар көлігі мен 
байланыс қызметін көрсету, жинак кассалары, туристік экскурсиялық 
кызмет керсетулері жатады. Әдетте бұлар тұрғындар өздерінің 
отбасы бюджетінен толық төлеп отырады. Ақысыз қызмет көрсетулер 
жергілікті немесе республикалык бюджет есебінен жүзеғе асады. 
Бүған денсаулық сақтау білім беру, қызмет көрсету түрлері акылы 
неғізде де жүзеге асады.

Жоғарыда айтылып өткендей қызметтің көптеген түрлері бар. 
Сондыктан оларды топтастьфудың да бірнеше тэсілі бар.

Эванстың теориясы бойынша кызметтер мына түрлермен 
белгіленеді:

1. Рынок сегментіне қарай:
- түпкі тұтынушылар
- үйым тұтынушылар
2. Қызметтің сезінуіне карай:
- игілікті, мысалы, тауарды жалға беру.
- игілікті емес, мысалы, кеңес беру
3. Қызмет көрсетушілер мамандығының деңгейіне карай:
- жоғары мамандандырылған
- нашар мамандандырылған
4. Қызмет көрсетудің уэждемесіне қарай:
- коммерциялық қызмет
- бейкоммерциялық қызмет
5. Қызмет көрсетушінің еңбек стажына қарай:
- автоматтандырылғаи
- жартылай автоматтандырылған
- дене еңбегіне
6. Қызмет көрсетушінің түтынушымен байланысына карай:
- тығыз байланыста
- байланыстың керегі жок
Бұл қызмет түрлерін толықтыру үшін Ф.Котлер белгілеген 

қызмет түрлерін карастырайық:
1 Қызмет көзіне қарай:
- Қарт атқаратын қызмет, мысалы, аудит
- Машина арқылы атқаратын қызмет, мысалы, такси, ұшақ, 

кинотеатр.
2 Қызмет көрсету кезінде клиентгің қатысуына қарай:
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- клиситтің қатысуы қажет,мысалы, медицина операциясын жасау.
- к.ііиснтгін қатысуы қажет емес, мысалы автомобиль жөндеу.
і Қыаметті сатып алу уәждемесіне қарай:
жскс қызмет ( клиенттің жеке басына) 
іскерлік қызмет (іскерлік қажеттер үшін)

4 Қызмет көрсетушінің уәждемесіне қарай:
• коммерциалық немесе қайырымдылык қызмет 

жеке адамға арналған қызмет немесе қоғамдық сипат алған 
қі.пмет.

Қызмет дегеніміз -  бір жақ екінші жақка ұсынатыи әр түрлі 
.ірскегтер, зат иелігіне экелмейтін, оны колмен үстап сезілмейтін 
орекеттер.

Қызметтің игілікті тауарларға қарағанда неше түрлі айрықша 
іііп.ірмашылықтары бар. Олар: атап айтқанда мыналар болады:

1.Қызметтің сезілмейтіндігі, себебі оны тұтынушы сатып алғанға 
дсіііи көріп, зертгеп сезе алмайды.

2.Сапаның тұрақсыздығы. Қызмет сапасы қызмет көрсетушінің 
ічгідігіне, оның мамандығына, қызмет көрсету уакытына және 
орнына байланысты болады.

3. Қызметтің сақталмайтындығы, яғни орындалған қызметті келесі 
жолы сатамын деп сақтауға болмайды. Мысалы кейбір дәрігерлер 
оздерінің пациентгерінен белгіленген уақытта келмеген сеанстары 
үшін төлеуді талап етеді, себебі аурудың келмей қалған 
жағдайында қызмет қүндылығы төмендемейді жэне ол 
сақталмайды.

4. Қызмет әдетге оны орындайтын адамнан бөлінбейді. Мысалы, 
тіс дәрігерінсіз тісті емдей алмайсыз. Қызмет маркетингінде қызмеггі 
орындау (ендіру) жэне тутыну үдерісі аса езара байланысқан нэрсе.

5. Қызмет көрсету кезінде меншік құқығы ауыспайды.
6. Қызмет «ендіруші» мен клиент арасында тікелей қатынас 

орнатылады. Қызметтің осы тэрізді ерекше сипаттамалары қызмет 
рыногының ерекшелігін қалыптастырады. Ол ерекшеліктері мыналар:

1) Әртүрлі фирмалардың кызметтерін олардың орындалғанға 
дсйін салыстыру, қызметтің жақсы жэне нашар зерттеу мүмкіндіктері 
болмайды. Ал тауар рыногында тауарларды салыстъірып, 
бэсекелестік артықшылықгарын алдын ала анықтауға болады.

2) Белгілі керсетілетін қызметтердің ерекшеліктері болғандықтан
і ү і ынушылар қызметгер туралы мәліметті болғанын талап етеді.

Кэсіпорындағы маркетинг жүмысыньщ нәтижесі мэдени 
факторларғада байланысты. Қалыптасқан қоғам ережелері, салт- 
дос і үрлері, табиғатқа, еңбекке деген адамдардың көзқарасы, іс-қимыл 
қагынастары т.б - мәдени фактордың маңызды көрсеткіштеріне
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жатады.Мысалы, казір республикада көптеген жастар бос 
уақыттарын агылшын тілін окуға, компьютерді игеруге, спортпен 
айналысуға жұмсауда. Сондыктан гимнастикалык кұралдарға, спорт 
киімдеріне, ағылшынша кітап пен аудиокассеталарға, компьютер 
ісурстарына сұраныс өсуде.

Макроорта факторларын зерттеу кезінде екі жағдайды ескеру 
кажет. Олар:

1 Барлык маіфоорта факторлары бір-бірімен аса тығыз 
байланыста қалыптасады;

2 Әрбір макроорта факторының фирма жұмысына эсер ету деңгейі 
фирманың колеміне, орналасқан жеріне, іс-әрекет саласына т.б 
керсеткіштеріне көптен-көп байпанысты болады .

Микроорта. Микроорта фирмаға жэне оның клиенттеріне, қызмет 
көрсету мүмкіндіктеріне тікелей катынасы бар күштермен 
белгіленеді. Солардың қатарындағы аса маңыздьшары мыналар: 
жабдықтаушылар, маркегинг делдалдары, бәсекелестер клиенттер.

Жабдыктаушылар дегеніміз — фирманы және оның 
бэсекелестерін тауарды өндіру ұдерісіне қажет материалдық 
ресурстармен жабдықтайтын іскер компаниялар мен жеке тұлғалар.

Маркетинг тұрғысынан жабдықтаушылардың келесі түрлері 
болады:

• «эксюпозивті» жабдыктаушьшар — тек қана белгілі фирмамен 
жүмыс жасайды;

• «лоялді» немесе «адал» жабдықтаушылар — фирмаға және оның 
бәсекелестеріне бірдей адал, қызмет көрсетеді;

• «сырттағы» жабдықгаушылар — тек қана бәсекелестерге 
қызмет көрсетеді.

Жабдықтаушыларға әр түрлі жарнамалық талаптар қойылады. Ол 
талаптар мынандай болуы мүмкін:

• өнім сапасы белгіленген стандартка сәйкес болуы,
• келісілген кестеге сэйкес накты мезгілде өнімді жеткізу,
• өнімді жеткізу көлемін толығымен орындау,
• қажетті құжаттармен қамтамасыз ету,
• кажет болғанда қосымша қызмет көрсету,
• тапсырыс берушінің жаңа талаптарын орындау,
• келісілген бағаны сақтау,
• тауар сапасына кепілдеме беру.
Фирманың өзі микроорта күштерінің бірі болып есептеледі. 

Фирманың құрамында оның басшылары, бухгалтериясы, маркетинг, 
өндіріс, материалды -техникалык жабдықтау, каржы, жоспарлау т.б. 
бөлімдері қарекет жасайды. Олардың эрқайсысының мақсаты мен 
міндеті эрқалай белгіленген.
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Фіірміші.ің мақсатына жетуі көбінесе үш факторга тэуелді: таңдап 
ііиі.ііігіііі стратегияға, маркетинг қызметінің үйымдастыру 
IV үрі.і ні.імі.ша жэне ол құрылымның қандай деңгейде әрекет 
жисіігшіына.

<1>ирмадағы маркетинг эрекетін үйымдастыру кұрылымы 
.іргүрлі болады:

1. Маркетинг қызметін функіщоналды сипатымен ұйымдастыру. 
Мүида прбір сол қызметтегі функңионалды мақса'гты жеке тұлға, 
мсмссе тұлғалар тобы белгілі жауапкершілікті өзіне артуын 
Гнмпілейді. Маркетинг қызметін функционалды ұйымдастыру 
і ипагында таңдалып алынған тауар түрлері жэне рынок саны ең 
ицдымен кэсіпорынның өзіне тиімді болуы тиіс. Бұл ұйымдастыру 
гүріпде тауарлар мен рыноктар біркалыпты болады, сондыктан 
олирдың әрқайсысына жеке арнайы бөлімше құрьшмайды. 5-суретте 
һирсс гілгендей маркетинг бөлімшелері олардың атқаратын қызметіне 
гиіі құрылған. Бірақ бұл кұрылымда өндіретін өнімдер ассортименті 
мібсйген сайын өндіріс икемділігі төмендейді., себебі сыртқы 
иргадағы өзгерістерге икемдену және жауап беру уақыты азаяды. 
Жарнаманы ұйымдастырудың бұл турі ағымды тиімділікке 
оіігытталған жэне оның стратегиясының икемділігі төмен, 
жацалықтар енгізуге тым кабілетсіз болады. Алайда функционалды 
қүрылым жарнаманы ұйымдастырудың басқа түрлеріне негіз болып 
сссптеледі.

2. Ерекше өндіріс үдерісін жэне өткізуін талап ететін эртүрлі 
гауарлар өндіретін фирмалардың маркетинг қызметі тауар сипатына 
сойкес үйымдастырылады. Бұл кұрылымда эрбір тауарға (тауар 
гобына) жеке бөлімше құрьшады жэне ол бөлімшедегі қызметкерлер 
сол тауарға сэйкес барлық маркетинг іс-эрекетін атқарады. 
<І)ункционалды қүрьшымға қараған-да тауар бойынша ұйымдастыру 
қүрылымы қымбатқа түседі. Себебі жұмыс-шылар саны көбейеді. 
Сондықтан бұл маркетинг қызметінің құрьшымы тек үлкен 
қосіпорындарында, ондағы тауардың сату көлемі жоғары жэне 
қосымша шығындары ақталатын кезде ғана қолданады.

3. Егер тұтынушылардың жеке топтарының қажеттері мен 
галғамдары ерекшеліктерін біріктіруге мүмкіндік болса, онда оларды 
ортүрлі рынок ретінде карастыруға болады. Өнімдерін эртүрлі 
рыіюктарға ұсынатын фирмаларға жарнаманы тұтынушылар рыногы 
смиатымен ұйымдастыру қажет. Рынок ретінде жеке сала немесе 
Гііркелкі сатып алушылар сегменті болады. Рынок бойынша күрылған 
маркетинг қызметі басшыларының алдында басты мәселе болып 
гү гынушылардың қажеттерін жете анықгау жұмысы қалыптасады. Әр 
рыиокқа жеке маркетинг стратегиясы өңделеді.
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4. Көптеген географиялык аймактарда сатылатын тауарларды 
өндіретін фирма эр аймактың тұтыну айырмашылықтарын есепке 
алгаиы қажет. Сондықтан маркетинг қызметінің құрылымы аймақтар 
бойынша ұйым дастырылады. Аймақтық принцип бойынша 
жарнаманы ұйымдастыру жагдайында сауда агенттері қызмет 
көрсететін аймакта тұруы, немесе жолга қажет уакыты мен қатынасу 
шығындары неғұрлым аз болуы тиіс. Мұндай құрылым көбінесе 
ауқымды рыноктарға қызмет көрсететін ірі халыкаралық фирмачарға 
аса қолайлы болады.

Маркетиш' концепциясын жұзеге асыру ұшін маркетинг 
кызметінің ұтымды құрылымы маңызды орын алады. Жарнаманы 
ұйымдастыру кезінде әмбебаб сияқты үлгі болмайды. Сондыктаңда 
маркетинг бөлімшелері эртүрлі негіз бойынша кұрылуы мүмкін. 
Көбінесе фирмалар маркетинг бөлімшесін кұру кезінде маркетинг 
мақсатына жету талаптарына сүйенеді (тұтынушылардың 
қанағаттанбаған сұранысын іздеп табу, рынокты географиялық 
тұрғыдан кеңейту, рыноктың жаңа сегменттерін зерттеп табу, 
пайданы көбейгу жэне т.б.).

Қағида бойынша, ендіршген өнім сапасы жоғары деңгейде болса, 
өзінің тұтынушысын табуы керек. Бұл үдеріс көбінесе маркетинг 
делдалдары аркылы қамтамасыз етіледі. Маркетинг делдалдары 
фирмалардың тауарларын клиенттерге қарай жылжытуға, оларға 
өткізуге және таратуға көмектесетін әдетте арнайы компаниялар 
мамандары. Оларға мыналар жатады:

• Сауда делдалдары —  фирма клиенттерін іздеп табуға жэне 
оларға тауарды сатуға көмектесетін іскер компаниялары. Олардың 
мақсаты - сату орнын, сату мерзімін жэне сатып алу процедурасының 
фирмаға неғұрлым қолайы болуын камтамасыз ету.

• Тауар жылжытуды ұйымдастыратын маманданған фирмалары, 
компан-иялары, тауар қорларын жинауға жэне жылжытуға 
көмектеседі.

• Маркетинг қызметін атқаратын арнайы агентстволар ақылы 
тапсырыснен маркетинг зерттеулерін жүргізеді және маркетинг 
зерттеулерін жүргізеді жэне маркетинг кешені туралы түрлі кеңестер 
береді, немесе жарнамалық агенство компаниялары тауарды ыңғайлы 
рынокка бағытгауға жэне оны ұтымды жылжытуға кемектеседі.

• Қаржы-несиеге мекемелері келісім қарекеттерді 
қаржыландыруға жэне ысырапты тәуекелдіктен сақтануға 
көмектеседі.

Жарнамалык қызметтің үрдісі нарықтык мүмкіншіліктерді 
талдаудан басталады. Бұл мэселе жарнамалык зерттеулер 
кешенін жасау арқылы шешіледі. Оның нәтижесі болып туристік
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фирма қшметінің перспективаларын анықтауға қажетті нақты 
усі.іііі.істар беру.

Сурет 1. Туристік кэсшорындағы маркетинг тұжырымдамасын
қолдану

Тацырыпты цайталаут арнащан сүрацтар:
I, Маркетингтік қызмет бөлімінің кызметі туралы айтыңыз 

Қауіпсіздік бөлімінің қызметі туралы айтыңыз
I. Қонақ үйдің сервистік қызмет көрсететін бөлімдерінің 

құрылымын сызып, атқаратын қызметтерін қысқаша түсіндіріңіз.
4. Қонак үйдің сервистік қызмет керсететін бөлімдерінің бір 

бірімен болатын өзара байланысы жэне қолданатын қүжаттары 
туралы мәлімет беріңіз

5. Қонак үй шаруашылығында стресс түсінігі: анықтамасы, мэпі 
жэне сипатгамасы

6. Қонак үй кәсіпорындарында стресс коздері жэне стрессті 
тудырушы себептер

/. Стресстің қонақ үй персоналына тигізетін эсерін түсіндіріңіз 
X. Стресспен күресу стратегиялары атап жазыңыз

Қонақ үй кэсіпорындарьгадағы өнімділікке эсер еіуші факторлар 
10, Өнімділікке эсер етуші ішкі факторлар 
I I. Өнімділікке әсер етуші сыртқы факторлар
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5. Қонақ үй жарнамасьшдағы медианың манызы

Маркетинг — үйым мақсаттары мен ресурстарының сыртқы орта 
мүмкіншіліктері мен кажеттіліктеріне байланысты процестер. Соңғы 
40 жыл-дың ішінде маркетинг түсінігі үлкен өзгеріске үшырады. 
Бірінші кезде ол өндіріс пен мекемелердің өніміне бағытталған 
болатын. Максаты — кіріс, ал сатудағы табысы — тауарлар болды. 
Өнімнен түтынушыларға бағытталған жарнаманың жаңа түсінігі 1960 
жылдары Батыста пайда болған.; мақсаты -баяғыдай кіріс, ал оған 
жету шеңбері кеңейіп, енім, баға тауарларды нарыққа шығарады. 
1980 жылдарда Батыста стратегиялык маркетинг түсінігі пайда 
болған, сонан кейін эволюциялык маркетинг жалғасты. Жарнаманың 
стратегиялық концепциясы дегеніміз - көзкарасты азық-түлік немесе 
түтыну-шыдан сыртқы әлемге аудару. Түтынушыны жан-жақты біліп 
қана кою жет-кіліксіз. Жетістікке жету үшін түтынушыны белгілі бір 
оргада тексеру керек, онда бәсекеде, мемлекеттік реттеуде 
экономикалық, экологиялық, саяси, эл-еуметтік жэне басқа да үлкен 
ортаның факторлары болуы шарт.

Маркетинг технологиясын, қағидаларын, концепцияларын 
туризмде 1971 жылы алғашкы колданған танымал ПІвейцарлық 
зерттеуші X. Криппен-дорф болды. Бүл ғалымның туристік 
маркетингке туристік маркетингке бер-ген түсінігі мынадай: Туристік 
маркетинг дегеніміз - үнемі өзгерістер мен туристік мекеменің іс- 
әрекетінің кординациясы, сондай-ак туризм облысын-дағы жеке және 
мемлекеттік саясат. Бүндай өзгерістердің мақсаты:

— белгілі бір топтардың қажеттерін өтеу жэне оны өтей отырып, 
соған сэй-кес табыс түсіру:

Сонымен, маркетинг - бүл концепция, стратегия жэне мекеменің 
нарықтағы тактикалык тэртібі. Жарнаманың мақсаты - нарықтың 
талабын жэне қажеттілігін дер кезінде білу, қоғамның жэне қоршаған 
ортаның талабына сай нарықта өзінің стратегиялық тэртібін орнату.

Туристік маркетинг - бағдарламасында бірінен кейін бірі келетін 
келесідей кезеңцер қарастырылады:

— бірінші кезең: нарық зерттеулері. мен талдауларының негізіне 
қарай кысқа немесе үзак мерзімдік аспектілер белгіленеді, 
жекеменшіктік жэне бәсекелік туристік өнімдерге үсыныс пен 
сұраныстар.

— Екінші кезең: өзінің жеке ұсынысының ыңғайына сэйкес жэне 
туристік нарыққа шығу мүмкіндігіне карай кешенді сауда 
саясатының мақсаты белғіленеді.

— Үшінші кезең: алға қойылған максатка жетудің эрекеттері 
белгіленеді. Ол үшін;
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п) үеі.шылып отырған туристік өнімге тэн кескінді өзі жасайды, 
ініі.ііі, бпскалардан артықшылыктары дэлелденеді

Гі) иарыққа днфференцация жүргізеді, рекреакцияігың қажетін 
отсугс болатын тұтынушы топтарын жинайды; спорттық демалысқа 
Осііімдслген туристерді, ауруларын емдегісі келетін адамдар тобын 
Ж .ИІС т.б.

н) үсьшыстар топтастырылады, соған сэйкес туристердің уақытша 
іюлу кезіндегі барлық қажетін өтеп, күш-куатын калпына 
кслт ірстін кешен, туристік тауарлар мен қызметтер түрі үсынылады.

г) туристік онімді таратудың пайдалы түрін таңдайды — 
ү і і і .і мдастырьшма-ған туристерге тікелей жэне турагенттер арқылы 
сатады.

-  төртінші кезең: таңдау жүмыстарын жүргізіп, аралас өткізу 
күралдарын пайдаланады - өнімді безендіру, бағалау, сатуға 
комектесу, тарату жолдары, жарнама, экскурсиялык қызмет көосету 
жоне т.б. Нарық зерттеулері арқылы ақпарат жинайды. Оны талдап 
марықтың жағдайы туралы, оның келешек дамуы туралы 
қо рьггын дылар жасайды.

Осылайша, бэсекелестік үсыныстарға талдау жасалынады. 
()ларды сал-ыстырып қарағанда, «бағасы жэне сапасы» қай елде, қай 
жсрде туристер үшін өте қолайлы соны анықтайды. Егерде талдау 
маіегы көрсетілген ақша санына турист жанүясының бюджетінен 
саяхатқа деп бөлінген ақшаны алса, онда өның өзіне жоғары санада 
қызмет көрсетілді деуге болады, яғни оны жетістік деп атаймыз.

Халықаралық жарнаманьщ ерекшелігі бірінші кезекте аса қатаң 
бэсеке-лестігі бар сыртқы рыноктар, оларға .үсынылатын тауарлар 
мсн корсетілген қызмеггерге сапасы, сервисі, жарнамасы жағынан 
нса жоғары талаптар қоя-тындығы мен анықталады.

Сонымен қатар, әлемдік рынок жүздеген үлттық рыноктардан 
түратын конгломерат екенін естен шығармау керек. Олардың 
оркайсысының жалпы снпаты, сондай-ақ сол рыноктың озіне ғана тэн 
ерекшелігі болады.

Халықаралық рыноктардың мүмкіншіліктерінанықтау жэне 
кэсіпорынның езінің сыртқы сауда элеуетін бағалау - халықаралық 
маркетинг стратегиясы-ның бастапқы үстанымы. Рынокты жақсы 
білмей түрып, озінің экспорттық мүмкіншіліістеріне дүрыс баға беру 
ііп,ш мәнінде мүмкін емес. Ойткені мүн-дай бағалау рыноктьщ 
ілементтері мен талаптарын кэсіпорын қызметінің тиісті 
ннраметрлерімен салыстыруды талап етеді.

Жарнамалық тэсілдеме де ең бастысы - барлық шаралардың 
мнқсатты бағдарлануы, зертеулердің жекелеген бағдарын бірыңғай 
тсхнологиялық үдеріске біріктіру. Сондықтанда халыкаралық
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ұйымдар өндірістік кәсіпорын-дар мен бірлестіктер сыртқы сауда 
фирмалары қазір халықаралық марке-тингтің қағидаларын мен 
әдістерін сыртқы сауда операцияларын жемісті жүргізуге дэру етіп 
алуларына болады, яғпи ашып айтатын болсақ, жаңа тау-арды 
жасаудан оны сатып алушыдан қабылдауға дейін.

Халыкаралық туристік нарык экономикалық категория ретінде 
өзін тауар ақша қатынас сферасы есебінде үсынады, оның өзіне тән 
ерекшеліктерін келесі қағидаларымен анықтауға болады:

—  нарықтың кешенді сипаты болады, яғни онда көрсетілетін 
қызметпен тауарға сүраныс және ұсыныс орын алады;

— көрсетілетін қызмет пеп тауарларды пайдалану өндіретін елде 
болады. Бұл жағдай сыртқы сауда операциясының пайдалы түрі 
ретінде қарауға болады.Өйткені ішкі нарықта сауда жеке бағамен 
жүргізіеді жэне ол көтерме бағадан едәуір жоғары;

— сұраныс субъективті түрде болады. Түтынудың түрі ретінде 
сұраныс тура түтынушылардың жеке табысына тәуелді. Тұрмыстың 
жақсаруымен соған сэйкес тұрақты жердегі және демалыстағы 
шығынның да өзара қатынасы өзгереді. Демалыстағы туристік 
шығынның өсуі, эрине түрақты жеріндегі шығынды 
қүлдыратпайды.Туристің демалыс кезіндегі шығыны оның тұрақты 
жеріндегі шығынынан өлдекайда жоғары келеді. Қоғам өнерінің 
деңгейі жоғарьшағанда ғана туризм деген шығын өседі. Туристік 
қажеттілік пайда болады жэне өндірістік күштің дамуының белгілі 
бір деңгейінде соған коғамдық- экономикалық жағдай сэйкес 
келгенде ғана қалыптасады. Бірте-бірте күнделікті бюджет туристік 
бюджетке ауыса бастайды. Мұндай про-цестер экономикасы дамыған 
елдерде ғана байқалады.

-— Туризмдегі үсыныс өте икемсіз. Бүлай болу себебі - мүнда 
өндірістің мүмкіндіктері нақты аныкталған, сұраныстың озгеруіне 
қарай жылдам өзгере алмайды. Сұраныстың көбісі туристерге 
кәрсетілетін қызмет болғандықтан, ұсыныстарды дамытып іске асыру 
үшін туристік ин<})ракұрылымға жэне негізгі қорға кеп капитал қажет 
болады;

—  Туристік мекемелер жұмысының өзіндік ерекшелігі - 
стратегиялық корды кұрудың мүмкін еместігі. Онсыз «өлі мезгіл» 
кезіндегі жұмыссыздықты өтеу үшін «мезгілдің жылжуы» кезіндегі 
үсыныстарға сай жұмысты ұлғайта алмайды. Мүның барлығы мекеме 
үшін етелмейтін шығын.

Сондықтан экономикалық іс-әрекеттің маңызды жағының бірі 
ретінде халықаралық туристік ағымдардың өсуі мемлекет арасындағы 
сыртқы эко-номикалық байланыстарды кеңейтуге әсерін тигізеді. 
Материалдық байлықтар мен мәдени кұндылықты құруда басқа
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үотпірдың тәжірбиесін пайдалануға мүмкіндік береді.Осының 
прқіісыпда сыртқы экономнкалык байлан-ыстың бір түрі ретінде 
міпіііқаралық турнзмнің маңызы үздіксіз өсе береді.

Тақырыпты қайтачауга арначган сүрацтар:
I, Қонақ ұй басшьшарының ерекшеліктері туралы жалпы мэлімет 

бсріңіз.
Қонак үй басшысының аткаратын кызметі мен жауапкершілігін 
атап жазыңыз.

і, Қонак үй басшыларының оқытып дайындалуы және біліктілііін 
арттыру жолдары туралы жалпы түсінік 

■ I, Қонак үй шаруашылығында лидерлік туралы жалпы түсінік.
5. Лидердің ерекшеліктерін атап жазыңыз.
6. Лидер жэне басқарушы түсініктері арасындағы 

айырмашылықтарды қысқаша түсіндіріңіз
'7. Қонақ үй шаруашылығында қызметкер жэне оның маңызы
8, Қонақ үйде жұмыс істейтін қызметкерлер жэне олардьщ жалпы 

ерекшеліктері туралы жалпы түсінік 
(). Қызметкерлердің атқыратын міндеттері жэне жауапкершілігі 

туралы жалпы түсінік
10. Қонак үй шаруашылығында қызметкерлерді басқарудың 

мақсаттарын атап жазыңыз

6. Қонақ үй жарнамасыныц қалыптасу стратегиялары

Туризм саласында маркетинг стратегиясы туристік өнімді 
үсынатындар, коршаған орта факторлары мен түтынушыларды не 
болашақ нарықты салыстыру үшін жасайды. Мұнда бүтін туризм 
саласында өнім өндіретін іуристік стратегиясының үш негізгі 
срекшелігі бар.

1. Маркетинг стратегиясы ұзақ мерзімді шешім жэне әрекет болып 
табылады. Стратегиялар ішіндегі қысқа мерзімді саясат пен 
жоспарлар өзгертіліп, толыктырьшмауы мүмкін, алайда 
стратегиялар үзақ мерзімді болуы шарт.

2. Маркетинг стратегиялары ұйымның жоғары басқарушылары 
тарапынан өзгертіледі. Бұл өзгертулер мен толықтырулар 
кслешектегі маркетинг кажеттері, бэсеке, орта факторлары мен 
үйымның куаты жэне элсіз жақтары ескеріліп жасалады.

3. Жеке бір стратегиялық шешім, ұйымдағы баска функциялық 
және басшылыкқа қатысты стратегияда маңызды деңгейде эсер етеді. 
Мысалы, қызметкерді жоспарлау, қаржылық қөажеттіліктер, 
мивестициялар жэне т.б.
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Маркетинг стратегиясының жүзеге асрылуы үшін маркетинг 
мамандары ақпарат көздерін бөлу қажет. Мысалы, жаңа бір енімді 
зерттеу жэне жоспарлау үшін салынатын капитал, жаңа сауда 
орындары, базнстік иңвестициялар жэне маркетинг багдарламасының 
жүзеге асырылуы үшін керекті акдараттардың бөлінуі секілді.

Маркетинг стратегиялары үшін эр түрлі алтернатив шешімдер 
бар. Альтернатив стратегияларды карастырып өскен, олар:

1. Өсу стратегиялары
2. бэсекелес стратегиялар
3. Нарық үлесі стратегиялары.
4. Өнімді жасау керекті стратегиясы.
1. Өсу стратегиялары кэсіпорынның өсуі жэне нарыктағы үлесті 

арттыру мақсатында жасалған стратегия жэне оның үш түрі бар.
а) Тығыз өсу
б) Интеграциялы өсу
с) Түрленіп өсу.
Тығыз өсу. Бүл стратегия үш түрде жүзеге асады.
1. Нарыкгы өте эсерлі жағдайға өту. Бүл стратегая турисік 

өнімнің нарықтағы үлесін арттыруды көздейді Бүл да нарықтан көп 
клиентті өзіне тартып табысты бола алады. Бүл стратегігя 
нысанындағы нарық секторының қажеттілігі мен нәтижелері дэл 
белгіленгенде эсерліі болады. Бүл стратегия жалпы алғанда өнім 
сапасын түрлендіру арқылы жүзеге асады.

2. Өнімдамыту. Бүл стратегияда маркетолог басқарушылары 
эдетті нарық бөлімдеріне түтынушылардың көңіліне жағатын, 
үнайтын жаңа өнімдерді үнатады. Нарықта жаңа өнімді дамыту 
эрқашан оңайға түспейді. Мына төмендегідей себептерден 
фирмалар өнімді дамытуды кейбір проблемаларға кездесу мүмкін.

а) Ресурстардың шектеулігі - шектеулі ресурстармен жаңа өнімді 
дамыту ете қиын.

э) Функционалды эрекеттердің түрленуі - Жаңа бір өнімді дамыту 
немесе түрлі ерекшеліктерге ие жаңа бір қонақ үй қүру кәсіпорын 
әрекеттерінің түрлі сфераға таралуына жол береді. Бүл да 
кәсіпорынның жаңа да эртүрлі сфераға кездесіп қиналып калуы 
ықтималдығына себеп болады.

б) Имиджге қатысты проблемалар. Жаңа өнімдерге күрделі де 
түрлі ат беріп нарыққа үсынғанда фирманың аты мен маркасы 
әдеттенген клиенттердің шатасып қалуына себеп болады. Түрлі 
әнімдер жарнама эдістерін қажет етеді, себебі эр өнімді түтынатын 
нарық мүшелері де түрлі ерекшеліктерге ие.

3. Нарықты дамыту. Бүл стратегиямен басқарушылар жаңа нарық 
пен жаңа түтынушыларды іздеу арқылы нарықтағы үлесін арыттыра
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іи г п д ы .  Сонымен бірге өнім не қызметтің тарату каналдарының 
/койылуына да себеп болады. ІІарықтыңдамуы, аймақтық нарықтан 
упттық нарыққа, ұлттық нарықтан халықаралық нарыққа шығуды 
ко ідойді. Мұнымен қоса ұлттық не халықаралық нарыққа шыгуды 
ісөздеген кэсіпорын кейбір нэрселерді ескеруі қажет. Біріншіден 
косіпорынның ұлттык нарыкқа ықпалды жагдайда болу керек. 
I кіпшідеп өзі эрекет еткен нарықтан басқа нарыққа көшерде осы 
ипрықтағы тұтынушы әдеті таңдауы мен қатынасына маңыз берілуі 
керек. Үшіншіден маркетинг жоспары кеңейту себебінен пайда 
болған жаңа шартгарға қарай дамытылу тиіс.

Халықаралык нарықта кеңеюмен қабілетгі табыстармен бірге 
бірқатар тэуекелділіктері де бар. Бірінші тэуекелділік аймакты 
таңцауда ортаға шығады. Мысалы дамушы мемелекетте қонақ үй 
қүру ушін алдын-ала бірнеше мәліметтерді білу керек. Бүған 
темендегідей фактілерді карастыра кетейік:

• Кейбір халықаралық нарыкта қаржылык проблемалар эсер 
етеді. Мысалы: жер учаскелерінің бағасы болжам бойынша болса

Қонак үйлерде басқа халыкаралық деңгейде жұмыс істейтін 
фирмалар секілді валюта курсындағы өзгерістерден ақша 
пударымында кейбір эрекеттерден эсер алуы мүмкін.

• Сыртқы нарықтағы азық-түлік өнімдері мешіінше кымбат 
болуы мүмкін. Мысалы, Гамбургер менюінің өзіндік құны сиыр еті 
қымбат болатын елдерде жоғары болады.

• Франчайзинг стандарттарын кейбір елдердің қабылдауы қиын 
болады.

• Құрылыс техникалары маңызды деңгейде түрлі 
болуы мүмкін. Меккедегі қонақ үйдің құрылысы батыстан 
келген инженерлердің Исламға байланысты жабық кинокамералар 
арқылы бақылау болғандығы.

• Шетелдік мемлекетте дамығысы келетін конақ үй сол 
мемлекеттің қонақ үй шынжырымеи бәсекеге түсу каупі бар.

Осу стратегиясының табысты болуы мына эрекетерге 
байланысты.

Әрекет етіп отырған аймақтардағы кабілетті тұтынушы 
■гиптерін зерттеу.

Географиялық тұрғыдан жаңа аймақтар дамыту (жаңа 
күбылыстар салу немесе ескі ғимараттардағы баска тұтынушыларды 
тпрту үшін жаңа тарату каналдарын салу.

2. Интеграциялық өсу. Бұл стратегия кэсіпорынның тарату 
іапіалдарындағы белгілі бақылдау не меншікке ие болуына 
Опйланысты. Мұнда колденең жэне тік интеграция болып екі түрде 
лрскет жасайды. Тік интеграция фирма іпішдегі технологиялық жаңа
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өндіріс, тарату, сату жэне экономикалык кэсіпорын қызметтерінің 
жиышығы болыгі табылады. Ал көлденең интеграция болса сол 
нарықта эрекет етіп отырған, өндіріс ерекшелігі ұқсас екі не одан 
артык кәсіпорынның бірігуі арқылы іске асады.

З.Түрленіп өсу. Бұл стратегияда көлденең, тік жэне топтасқан 
турде іске асады. Көлденең түрленуде бұрыңғы өнім түрлеріне 
байланысты жерлерде кеңеюі. болып табылады. Кэсіпорын
экономикалық дамуда жақыннан бақылап отырып, ескі эдеттегі 
өнімдердің сұранысына тэуелді енімдерді өндіреді, бірак бұл
түрленудің сұранысқа ықпалдьшығын алдын ала тестілеуден откізу 
керек. Мұндай стратегияның жұргізілуі мынадай себептерге алып 
келеді.

Әдеттегі онімнің сұранысына сай келетін өнім мен 
қызхметтерді ендіру кэсіпорынды клиент кеңілінен шығатын бір 
тұрақтылыкка алып келеді. Осьшайша сұраныс артады жэне 
кэсіпорынның кеңейін қамтамасыз етеді.

• Тек бір тұрде енім өндіру кәсіпорын тарапынан
жасалатын тэуекелділіктердің алдын алып бір қалыпты деңгей 
сақталады.

Тігінен, яғни вертикаль түрленуде белгілі тақырыптағы ондіріс 
әрекеттерін өндіріс факторлары ресурстарына қарай немесе соңғы 
өнімдерге қарай кеңеюі болып табылады. Кәсіпорын ондіріс 
процесінде шикізат не жартылай фабрикаттарды өндірумен
айналысады және оларды озінің ендіруінде бір катар пайда экеледі. 
Кэсіпорын вертикаль тұрленуінде мынандай себептерге кездеседі:

Кәсіпорын тауар сатып алған немесе тауар сатқан 
кэсіпорындардың табыс деңгейін тауар етіп, соңғы дайын өнімдердің 
өзіндік кұнын азайта алады.

• Мұндай стратегиямен сырттан келетін қысым мен 
қиындықтардың ықпалы азаяды.

Кэсіпорынның тауар сатып алған не сатқан 
кәсіпорындардың технологиялық жаңалықтары жеткіліксіз 
болса, осы вертикал стартегияны қолданып отырған кәсіпорын өз 
ортасында элде қайда белсенді болады.

Шоғырланып түрленуде бір - бірінен белек бірнеше эрекеттің бір 
жерде оте кең жинақталға топ түрінде даму жоспарымен жүруді 
айтамыз.

Әрекеттер топтар арасындағы езгеріске сеьеп болатын нэрселер 
клиенттер мен өндіріс технологиясы болып табылады. Шоғыр 
күйінде даму жоспары жалпы түрлі әрекет тармақтарының қаржылық 
жағьшан бір-бірімен санасады. Мұндай бағытпен шоғырланған 
топтар аздап Холдігаг фирмаларға үқсайды.
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Іосскелесуші стратегиялар. Бұл с'гратегиялар түгелдей нарықтағы
о.ісскелестеге қатысты жэне төрт түрі болады:

• I Іарықтың лидері
• I Іарықтың бәсекелесі
• I Іарықтың бакылаушысы
• I Іарықтың кішкентайлары .
I Іарықтың лидері. Бұл стратегия нарықташ. лидер кэсіпорындар 

тирапынан қолданылады. Стратегияның басты мақсаты: Нарық 
колемін кеңейту, нарықтагы үлесін қорғау жэне нарықтагы үлесін 
ііры і гыру болып табылады. Мысалы, үлкен туризм кәсіпорындары 
бүл сгартегияны қолданады. (қонақ үй шаруашылыгында Холидей 
Ііш, турагенттіктерде Фотаз Соок секілдер) бүл кәсіпорындардың 
жалпы ерекшеліктері мыналар:

• Күшті резерваңия жэне тарату жүйесі
Белсенді танытым жэне жарнамамен нарықты белсенді түрде 

юйдыра білу қабілеті
• Практикалық «фирма меншігін өзгерту» мэні.
Нарықтың лидерлері эдетте саланың бакылаушысы, басқарушысы 

жэне карапайым тілмен айтсақ полиңия, жандармы деп айта аламыз. 
Айгарлыктай бағаларда жэне сатуды дамытуда мүмкіндігінше 
белсендірек жэне нарықтағы кеңеюі бүл кэсіпорындарға үлкен 
табысты камтамасыздандырады.

Нарықтағы лидерлер үшін қолданатын үш стратегиясы бар (1) 
иарықты кеңейту (2) нарықтағы үлесін сақтау жэне қорғау. (3) 
I Іарықтағы үлесін кеңейту. Кәсіпорнынның нарықты кеңейту үшін 3 
жолы бар:

• Жаңа нарықтарды табу:
• Қызмет немесе мүмкіндіктер үшін жаңа қолданстарды дамыту.

Клиенттердің эдеттегі қолданыстағы өнімдерді не 
қызметтерді артығымен колдануын қамтамасыз ету.

Турнзм кэсіпорынның нарықты кеңейтуі үшін қолданатын 
эдістері эдеттегі нарыктарға косымша жаңа нарыктарға да 
бағытталады. Мысалы, спорт клубтары, инсентив саяхат нарығы не 
жиналыс секілді нарықтарда эрекет етпеген кэсіпорындар осы 
иарыққа кіріп, жиынтық нарықты кейете алады. Кэсіпорын 
мүмкіндіктерінің түрлі мақсаттарға қолданылуы нарықты кеңейту 
үиііи басқа бір әдіс болып табылады. Мысалы: демалыс, кеңіл көтеру 
кэсіпорындарының маусым сезоннан тыс конгресс, конференция 
семинар секілді жиналыс нарығына бағыталуы кәсіпорынның 
мақсатына көмекші болады. Әдетегі клиенттердің кэсіпорынды өте 
жкі қолдануын үшінші жол болып табылады. Кәсіпорын 
мүмкіндіктерінің өте жиі қолданылуының нәтижесі клиенттерге
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белгілі жеңілдіктердің қамтамасыз етілуіне не кейбір қызметтерді 
тегін қолданылуына алып келеді. Әрине бұл ең кеп колданатын эдіс 
болып табылады. Мұндай стратегияны ең кеп қолданылатыпдардың 
бірі эуе жолдары фирмалары. Бұл фирмалар жылына белгілі бір 
аралықта өз үшактарымен ұшқан клиенттеріне тегін билет береді.

Нарыктагы лидерлердің тағы бір қолданатын стратегиясы эдеттегі 
нарықтагы өз үлестерін сақтауга бағытталады. Бүл стартегріяның 
тәжірибесі - нарықта эдеттегі юшенттерге көрсететін қызметтердің 
сапасын арттыру жэне түрақты клиенттерге тнімді таңдаулар 
қамтамасыздандыру. Айта кететін жағдай маркаға, тэуелді еге алатын 
фирмалар бұл стартегияны табыспен іске асырады.

Нарықтағы үлесін ұлғайту лидерлердің қолданатын үшінші жолы 
болып табылады. Бұл стратегия жана өнімдерді дамыту, қызмет 
сапасын жоғарлату, маркетингке кететін шыгындарды ұлғайту жэне 
қарсылас, бәсекелес фирмаларды колға түсіру (сатып алу) сиякты 
эдістер арқылы жұзеге асады. Бұл стратегия Франчайзинг жүйесімен 
эрекет ететін қонақ үй шынжырларында жэне үлкен эуе жолдары 
фирмаларында көп қолданылады.

Нарықтың бәсекелесі. Бұл стратегия салада жаңалыктарды өзіне 
бейімдеу арқылы жэне нарықтағы мұмкіндіктерді бағалап кейбір 
тәуекелділіктерге барумен жүзеге асады. Бәсекелестер 
стратегияларын мына эрекеттермен жүргізеді.

• Туристік өнімде жэне осы өнімді таратуда жаңалықтарды 
пайдалану аркылы

• Реттелген сапалы қызметтер үсыну арқылы
• Баға жеңілдіктерін пайдалану арқылы
Қонақ үй индустриясында халыкаралык нарықта бәсекелестік 

стратегиясын қолдану аркылы алда келе жатқаи қонақ үйлердің бірі 
Холидей Іпп қонақ үйлері болып танылған бәсекелестік стратегиясын 
көп қолданатын секторлар- бірі эуе тасымалдау секторы. Бэсекелестік 
стратегиясын қолданған фирмалар әдетте нарыктың лидері болып 
табылатын кәсіпорындардың үсынған өнімдеріне ұксас, бөсекелес 
өнімдерді шығару арқылы жарнама және промоңия 
компанияларымен бірігіп әрекет жасайды. Немесе өздері үсынатын 
тиімді баға таңдауларымен нарықга ықпалды, белсенді түрде 
бәсекелеседі. Бэсекелестер эдетте төмендегідей түрде ортаға шығады:

Бетпе-бет шабуыл (фронтал) - мұндай бэсекеде лидердің 
өнімдеріне толық сэйкес келетін енімдер шығарып бәсекелеседі. 
Мысалы: тамақтандыру кэсіпорындарында куырьшған өнімдерге 
карсы жабык пеште өнімдерді шығару сияқты.

Жанынан шабуыл (фланга) - мұндай стратегияда бэсекелестер 
лидерлердің әлсіз жерлеріие кіріп бәсекелеседі. Мысалы, үлкен қонақ
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уіінердіц күшті бақылау орнатпаған кіші орналасу орталықтарында 
игмссе демалыс аймақтарында қонақ үйлер кұру сшкты.

Қорпгау - қоршау бәсекелес фирманың тікелей, бетпе-бет 
ііиіоуылы арқылы іске асады. Түсіндірек кылып айтсак эрі тікелей, эрі 
/мінында да шабуьшдайды.

Алыстан шабуылдау мұндай стратегияда бэсекелес нарықтың 
м.щдерімен тіке келмей алыстан. шабуылданды.

Іорилла шабулы -Горилла шабуылында бэсекелестер нарық 
ппдеріне қарсы кіші және уакытша шабуылдармен бәсекелеседі.

I Іарықтың бақылаушысы. Бұл стратегия дэстүрлі және ықтиатты 
карауды талап етеді. Мұндай стратегиямен жүретіндер керексіз 
кч іібір тэуекелділікке баруды қаламайды жэне жетерліктей табыс 
іііпса, «Индустриалдағы тренд» бақьшауды таңдайды, дүрыс көреді.
I Іарықтың бәсекелестері бүндай кэсіпорындарға үлкен қауіп 
гопдіреді. «Менде бармын» атымен еске түсетін бұл стратегия эдетте 
міпақ үй шынжырлары ресторандары, әуе жолдары жэне авто аренда 
іірасында мейлінше жиі көрінеді. Иарық лидері жаңа қызмет түрін 
дамытқанда, осы стратегияны үстанатындар дереу осындай өз
о 11 і мдерін шығарып ұсынады.

Нарықтың кішкентайлары. Бұл стратегиялық кэсіпорындар кіші 
колемді болғандықтан белгші нарық бөліктерінде маманданады. 
Мысалы: қонақ үй шаруашьшығында үлкен қонақ үй
111 ы ижырларының кірмеген аймактарындағы осы стратегияны қүп 
кореді.

3. Нарық үлесі стратегиялары. Бұл. стратегиялар мақсаттағы 
піірықты таңдауда кэсіпорынның көздеген орнына қарай жүргізіледі 
жоие де 4 түрі бар:

• Бір нарық стратегиясы
• Тығыздалған маркетинг стратегиясы
• Бүкіл нарықтарға бағытталу
• Түрленбеген стратегия
Бір нарық стратегиясы
Бұл стратегия бір қатар нарық болшектерінен тек бір ғана 

нарықты. таңдап, осы нарықта тығыздалып бірігуді көздейді. Осының 
ирқасында кэсіпорын ресурстарын осы нарық бөлшегі ұшін 
колданып, керексіз болған шектеулі ресурстарын түрлі нарык 
(іолшектеріне таратуды каламайды. Мысалы: іс сапарлы қызмет 
гуризміне маманданған қонак үйлер осындай кызметтер үшін 
іимісстиция салады, құрал-жабдыктарды колданады. (Мысалы, үлкен 
копгресс залдары, видио конференция жэне телеконференция 
жүйелерінің кұрылу секілді)
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Тығыздалған маркетинг стратегиясы. Бұл стратегия әдеттегі 
нарық бөліктерінің ішінен аз мелшерлі нысана нарықты таңдап, осы 
нарықты шоғырлануды кездейді. Бір қатар тәуелсіз қонак үйлер мен 
туристік аймақ осы стратегияны колданады. Бүл кәсіпорындар сүлу 
безендірілген ғимараттар мен жеке кызметерді үсынып, кебіне іс 
сапар мен жоғары сапалы демалу мүмкіндігін қажет ететін 
нарқытарға қызмет жасайды. Үсынылғап қызметтері басқа 
кэсіпорындарға қарағанда түрлі ерекшеліктерге ие.

Бүл стратегияны қолданып отырған кэсіпорын нарықтың аз 
мелшерлі бөліміне қызмет етіп, нарықта қуатты бағытқа өтуді 
көздейді. Мүндай маркетингге табысты болу, кэсіпорынның 
нарықтағы кездеген бөлімдердің қалауымен таңңауы жайында жақсы, 
жеткілікті мэліметке ие болуына байланысты. Жалпы алғанда 
фирмалар жеке өнім жобасы, жарнама, ©німді еткізу жэне басқаруға 
кететін кэсіпорын шыгындарының азайтылуын көздейді. Мүнымен 
бірге пюғырландыру маркетинг стратегиясының бір қатар маңызды 
тәуекелділіктері де болуы мүмкін. Жеке бір нарық бөлімі кейде 
экологиялық, саяси не экономикалық шарттардан әсерленуі мүмкін. 
Мысалы үшін жанармай бағасының көтерілуі жолдардағы 
мотелдердің клиенттеріне әсер етеді.

Бүкіл бүтін нарыққа бағыталған стратегия. Бүл стратегияның 
басты мақсаты нарықтағы барлық бөлімдерге қызме үсыну бөлып 
табьшады. Мейлінше шығынды бүл стратегия эдетте индустрияның 
лидерлері тарапынан жүзеге асырылады және бүл кәсіпорындар 
нарықгың эр белімі үшін ыкпалды маркетинг жинағы мен эдістерін 
колданып, нарықтағы барлық клиент топтарынан үлес алуды 
қалайды. Холидей Іпп қонақ үйлері көбіне осы стратегияны 
қолданады. Бүл конақ үй шынжыры соңғы үлгідегі люкс 
ерекшеліктегі СГОУП Ріага конақ үйлерінен, экономикалық 
ерекшеліктердегі Холидей Іпп қонақ үйлеріне дейінгі түрлі топтарға 
қызмет ететін конак үйлерге ие. Сонымен қатар әуе жолдары 
кэсіпорындары да бүл стратегияны кебірек колданады. Бүл стратегия 
әрбір кәсіпорын үшін түрлі өнімдер үсынып нарықтағы бөлімдердің 
кебіне не нарықтағы барлық белімдерге қызмет ету арқьшы жүзеге 
асады. Бүл стратегиямен кәсіпорын нарықта өте жоғары сату 
келеміне жэне өте таза бағытқа шығуды көздейді.

Бүл стратегияда бір қагар қүнды синержилер болуы мүмкін. 
Синержи, кэсіпорын ішінде оргак бір ресурсты (ақпарат кезі) 
бөлісетін екі не одан көп қызмет аясы, өндіріс жолы не функциялық 
кеңістік арасындағы эрекеттесу, әсерлесу мағынасына келеді.

Қонақ үй кәсіпорындарында синерти ықпал тигізе алатын 
қатарлар төмендегідей:
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Сату жэне жарнама — ортақ имидж жэне сату мүмкіндігінің 
ү іич' іірілуі

• Мүмкіидіктердің колданысы - жиналыс, банкет немесе 
и|і і ін< жерлердің үлестірілуі.

• Зерттеу жэне дамыту-шеберлік пен тэжірибенің үлестірілуі. 
і міісржидің жақсы бір мысалы, кейбір қонақ үй кэсіпорындарьшың 
оуі' жолы фирмаларым ен бірге жүмыс істеуі. «Интерконтинентал» 
к о і і і і қ  үйлері «Рап-ат» әуе фирмасымен «Хилтон Интернешл» қонақ 
уііі «Туя» фирмасымен «Лезин» конак үйінің «Шая Филат» 
і|іирмасымен, «Милая» қонақ үйінің «Эйр Франция» фирмасымен 
оірі е жүмыс істеуі секілді.

( 'мнержидің тағы бір мысалы, коммерциялық немесе қала 
оршлықтары секілді,сүраныска қабілетті аймақтарға жақын 
орпаласқан қонақ үйлердің ортақ қолданыс әрекеті мүндай 
орталықтағы қонақ үйдің демалу бөлмелері бюроларының 
іііыгындары қонақ үй мен қонақ ішінде жүмыс істейтін басқа да 
і луелсіз кэсіпорындар тарапынаң белісіп төленеді. Синержидің басқа 
і үрлері төменндегідей:

Сату синержисі - тарату, басқару жэне сату қүралдарының 
ортақтаса бірлесіп пайдалану кэсіпорынның сату мүмкіндігін, сауда 
колемін арттырады. Ортақ жарнама жэне сатуды дамыту 
«олданылуы, жүмсалған эр акша бірлігін ең тиімді түрде қолдануын 
илмтамасыз етеді.

<1>ункңиялық синержи - персонал жэне жабдықтардан өте ықпалды 
түрде пайдалану, жалпы шығындардың кең тарачъшуы, үлкен 
иартиялы сауда ортақ оқыту бағдарламалары ортақ зертгеу 
жүмыстары кэсіпорындардың тиімділігімен табыстылығын 
црітырады.

Басқарушылық синержи - кэсіпорын жаңа салаға кіргенде 
косіпорын басшылығы бүрында кездескен және шешімін тапқан 
ироблемалармен кездесетінін жэне осы проблемаларды ыкпалды 
(ііісшылықтың арқасында сол шешімдерді пайдалана алатындығын 
оолжайды. Мүнымен қоса бүл стратегияның пайдасыз жақтары да 
Гиір. Фирма нарықта бірнеше бөлімдерге кіргенде өлшенген 
жомомикаларды жоғалтуы және басқару функциялары шашырап 
кстуі мүмкін. Фирма үпгін қабілетті мүмкін шығындар төмендегідей:

( )мім өзгерту шығындары - өнімді өзгерту немесе жаңа бір өнімді 
жосиарлау, эдетте зерттеу, жэне дамыту, жобалау шығындарын 
лрі ығымен керек кылады.

Ііасқарушьшык шығындар: Кэсіпорын нарыктағы түрлі бөлімдер 
үіміп түрлі маркетинг жоспарларын дамытуы кажет. Еүлда нақтылай
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маркетинг зерттеулері, жобалау, сауда анализі мен жоспарлау 
басқаруын керек қылады.

Танытым жэне жарнама шығындары: көптеген нарық бөлімі түрлі 
жарнамалардың қолдануын керек ететіндіктен танытым 
шығындары да артады.

Түрленбеген маркетинг стратегиялары. Бұл стратегия нарқыта 
турлі. бөлімдердің болатындығын қабылдайды, бірақ бұл бөлімдер 
арасында үлкен айырмашылықтар болмайды деп болжамдайды. Бүл 
стратегияда барлық нысанадагы нарықтар үшін бір маркетинг 
жинағы қолданылады. Бүл тәжірибе, белгілі мелшердегі өнімге 
багытталған маркетинг магынасына үқсайды. Бүл стратегияда 
индустриядағы лидерлер тарапынан белсенді түрде қолданылады. 
Стратегпяның басты максаты түтынушылар арасындағы 
үқсастықтары мен түтыну ерекшеліктерін белгіле, өнім түрлерін 
кебейтіп, танытужүмыстарын жүргізу болып табылады. Тыгыздалған 
маркетинг стратегиясында ең жаксы нарық бөлімін шешудегі 
қиындықтар меи шыгындар секілді проблемалар осы түрленбеген 
стратегиямен азаяды. Мүндай тәжірибелер эдетте Ғазі-йюсі 
кәсіпорындарының басты мақсаты эрбір түтынушының ең аз дегенде 
бір рет өздерінен тамақ жеуі болып табылады. Осы мақсатпен 
эртүрлітүтынушыға сай менюлер дамытылған еді. Мүндай маркетинг 
стратегиясында кәсіпорын белгілі өнім мен қызметтерді бүтін 
нарыққа немесе нарықтың үлкен бөлігіне үсынуды. көздейді. Бүл. 
жарнаманың мәні түтынушылардың жалпы қалауы мен тандауларын 
өздеріне шоғырландырып, үлкен көлемдегі ортаға үмтылу. Бүл 
маркетинг стратегиясы өдетте шығымдарды азайтуы мүмкін. Тек бі.р 
өнім не қызмет үсынып өндіріс, инвентаризация жэне жарнама 
шығындарын азайтуы мүмкін. Мүнан баска нарық тармақтарына кері 
зерттеу жүмысының жүргізілмеуі не күрделі маркетинг жоспарының 
болмауы маркетинг, зерттеу жэне дамыту бөлімдерінің 
шыгындарында азайтады. Мүнымен қоса бүл маркетинг 
стартегиясының ең күрделі проблемасы адам қажеттіліктерінің бір- 
бірінен алшақ, түрлі болуы себебінен, бүкіл адамдардың кәңіліне 
үнайтын өнімді жобалау мейлінше киын болып отыр. Нарықтың бір 
бөлігіне үнаған бір өнім, баска бөлімдердегі біраз адамдарды тарта 
алады. Мысалы, орта деңгейде қызмет үсынатын жэне кеңілге 
қонымды бага белгілелеген бір қонақ үй тек қана бағага қарайтын 
түтынушыларды ғана емес люкс қонақ үйлер үсынатын 
мүмкіндіктерді іздейтін клиенттерді де тартуы мүмкін. Осы себептен 
үлкен кең нарық белімі тығыз бэсеке ортасына жол беретіндіктен 
жеткілікті деңгейде табысты болмауы мүмкін.

4. Онімді жасау кезеңі стратегиялары.



Ллдында белгіденгендей эрбір өнімнің өмір сүру кезеңі бар жэне 
Гіуи омір сүру деңгейлері үшін қолданылатын түрлі сгратегиялар бар. 
Ііун сгратегиялар кәсіпорынның нарықтағы жасау жезеңдерінде 
иімеидегідей түрде колданылады:

I Іарыққа кіру кезеңі. Нарыққа кіру кезеңі жаңа бір кызметтің не 
і і і і і м і і і ң  тұтынушыларға алғаш рет ұсынылуымен басталады. Бүл 
ммеи енімнің нарықта орын алуы үшін жасалған өткізу іс 
шараларымен басқа да таныту шығындарының мейлінше көп 
оолуыпа байланысты табыстылықтың төмен болатын кезеңі ретінде 
сскс гүседі. Өнім бағасы да осыған байланысты жоғары болады жэне 
оірішігі сатыда жоғары табысты топтар көзделеді. Бұл өнімдерге 
мысал ретінде қонақ үй секторында түгелімен зші ретінде жобаланған 
коиак үйлер, өуе тасымалдауда Конкорд ұшактары, тамактандыру 
сскгорында Мак Дональдстің пакетгелген салаттары, диекотекалар 
жопс ресорт конференция орталықтары сияқты жұмыстар жүргізіледі.
I Іарықка кіру кезінде кэсіпорындар 4 түрлі стратегияны қолдана 
илады.

Нарықтың қаймағын жылдам алу - бұл стратегия жоғары баға мен 
гығыз, нық өткізу, таныту жұмыстарымен іске асады. Басты мақсат 
мүмкіндігі ең жоғары табысты қысқа мерзімде қолға түсіру.

Нарыктың каймағын баяу, акырын алу - бұл стратегияда жоғары 
оага кою жұмысы бар, бірак бірінші стратегияға қарағанда танытым 
жүмыстары ете қарқыңды. емес. Аз сандағы кабілетті тұтынушьшар 
оар, бірақ бұл тұтынушылар жаңа бір қызметтің өте жылдам түрде
II і і ырмашылығьга байкайды.

Нарыққа шапшаң кіру - бұл стратегия темен бағамен карқынды 
ганытыммен жүзеге асады. Жаңа қызметпен енімдер үшін мейлінше 
колемді нарық бар. Бүған қоса сатып алушылардың көпшілігі 
бағаларға қарсы сезімтал, байқампаз. Қабілетті тұтынушылардың 
кобінің жаңа өнімнен хабардар болмауынан өнімді танытуға өте 
маңызды шаралар өткізіледі. Бұл стратегияда күтілетін епң үлкен 
қауіп —  жаңа әнімдердің қысқа мерзімішінде бэсекелестер 
гарапынан көшірмесін жасауы болып табылады.

Нарыққа баяу кіру - бұл стратегияда жаңа енім үшін төмен баға 
мон қаркынды емес таныту шаралары жүргізіледі. Бұл стратегияда да 
Оасгы болжамда үлкен көлемді нарық бар жэне бағаға қарай 
Оайқампаз. Бірақ бұл еатыда қабілетті тұгынушылардың енім 
хакыпда жеткілікті мәліметтері болады. бір катар қабілетті 
Оосекелестер бар болғанымен бэсеке каупі аз.

Осу кезеңі. Бұл кезеңде сату шаралары жылдам артып, бүған 
нараллель ретінде табыстыльщ деңгейі де жоғарылайды. Көп санды



бәсекелес фирмаларда кезеңге өте бастайды. Жаңа бір өнімнің 
басқарушы фирмасы төмендегідей

стратегияларды осы кезеңдебайкап көре алады.
• Қызмет сапасын көтеру жэне жаңа қызмет ерекшеліктері 

мен элементтерін колдану.
• Жаңа нарықтарға багыт үстану
• Жаңа тарату каналдарын қолдану
• Багага карайтын тұтынушыларды тарту үшін баға 

жеңілдіктерін қарастыру
• Жарнама агенттіктерін түтыігушылардың назарын аударудан 

бүрып, олардың сатып алу калауы үшін акңияга қолдану.
Кемелдік кезеңі. Бүл кезеңде сатылымдардың кемелге келуі мен 

сауда жьшдамдыгының баялауы, бэлкі тоқтау кезеңі. Сүраныс келемі 
үсыныс көлеміндей бүл кезенде кэсіпорынның сауда саттыгын 
арттыру үшін негізгі үш стратегияны колданады. Олар:

Нарықта өзгеру сфатегиясы . Бүл стратегияда кэсіпорын 
бэсекелестердің клиештерін тартуга тырысады, жаңа нарықтар 
іздейді не өнімін қолданбайтындардың назарын аударуға тырысады. 
Түрлі сыйлықгар беру арқылы тұтынушылардың енімді қолдану 
жиілігін арттыруға тырысады. Бүл эдісті бір қатар эуе жолы 
фирмалары мен тамактандыру кэсіпорындары қолдануда.

Онімде өзгеру стратегиясы - бұл стратегияның басты максаты 
өнімге бір катар өзгерістер енгізіп, өнімге жаңа бір имидж 
қалыптастыруды қамтамасыз ету. Мысалы, Лого өзгерісі, түс-реңі 
әзгерісі, униформа өзгерісі, қонақ үйлерде консьерт қызметтерінде 
өзгерісін қамтамасыз ете алады.

Маркетинте өзгеру стратегиясы - маркетингте еңгізген 
өзгерістерде сауда - саттықты арттыруда ықпалын тигізе алады. 
Мысалы, әбден кемелденген нарыққа кездескен қонак үйлер 
турагенттер, тураперагорлар сиякты жаңа тарату каналдарын тауып 
сауда саттығын арыттыра алады. Ресторандар саудасын арттыру үшін 
купондар және баска да өнімді өткізу кұралдарын колданады.

Кұлау кезеңі. Бүл кезең сауданың бұдан былай азаятын кезеңі. 
Кәсіпорынның жүргізетін шаралары қалмайды кэсіпорындарының 
шьпъіндарының төмендетілуі бір эдіс ретіпде қолданылса да, 
кәсіпорынның басқа бір салаға ауысуы ең дүрыс шешім болып 
табылады.

Туризм кәсіпорында кез-келген нарык стартегиясының таңдауы 
үшін бірқатар критерийлер бар. Осы себептен кәсіпорындар 
колданатын стратегияны белгілеу үшін төмендегі факторларды 
ескерген жөн.
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I ,іі'ііюрын ресурстары: Кэсіпорынның мүмкіндіктері мен
ригург піры шектеулі болғанда жинақталған маркетинг стартегиясы 
мі іініііімс сезімтал. Қонақ үй шектеулі каржылык мүмкіндігіне жеке 
пцрі.іқ болігі ішінде орын алуға үмтылғанда, эдетте бір географиялық 
іііімикіагы нарық болігімен езін шектей алады.

< )иім (ІІарық біртектілігі): Егер түтынушылар бір-біріне үқсас 
і іпіи-і і іліктер мен таңдауларға ие болса, бүқаралық маркетинг тауар 
омдіретін фирмалар үшін мейлінше сэйкес келеді. Қызмет 
іч'к іорымдағы фирмалар болса түрлі өнімдер өндірігі жинақгалған 
миркстинг стартегиясымен оте жақсы нәтиже шығарылуы.

Ііосекелес маркетинг стратегиялары. Бэсекелес фирмалар нарык 
оіілімдері үшін жақсы технологиялар қолданып отырса, бүқаралық 
миркетинг не түрлегенбеген маркетинг стартегиясы фирма үшін 
мсіілінше кауіпті баска жағынан бэсекелес фирмалар бүқаралык 
жпрпаманы жүргізіп отырса, қонак үй жинақталған маркетинг 
г і ра гегиясын жүргізіп нарықта жақсы үлестіі қолға түсіре алады.

Жоғарыда келтірілгендей туризм маркетингінің 
г гратегияларының бір қатар түрлері бар, сонымен катар барлығы да 
жарпама қызметін пайдаланады. Ал жарнама әрекеті үш маман 
пркылы жүзеге асады.

• Жарнама жасайтындар (жарнама беретін кәсіпорындар)
• Жарнама агентіктер (Делдадар)
• Жарнама қүралдарының иелері (Медиа күралдары).
Ал медианың маңызына келер болсақ, бір қонақ үй жақсы таныту 

Гшгдарламасы, халықпен байланыс бағдарламасы қүрамындағы қонак 
үйдің беделін арттыратын маңызды бір эрекет болып табылады. 
Жақсы үздік таныту үшін де ең ықпалды қүрал әлбетге «медиа». 
Мсдиа күралдармен тағшту тікелей не жанама жолдарменде жүзеге 
ііеады. Тікелей танытуда кэсіпорын өз эрекетімен баспа 
оюллетендермен медиаға тапсырыс береді, ал жанама танытуда конақ 
үйдегі маңызды кісілермен маңызды оқиғалармен жүзеге асады. 
Мысалы, конак үйде атақты. кісілердің демалып, түнеп кетуі.

Ал. медиа бүл барлык хабарландыру, жарнама, таныту қүралдарьг. 
Косіпкер кәсіпкерлерлікпен айналысқысы келсе, эрине өзін таныту 
үміін медиа қүралдарды пайдаланады. Қазіргі ақпарат алмасу 
іимаиында медианьщ небір ерекшеліктерге ие, ықпальгн тигізе 
илатын түрлері шығуда.

Медиа қүралдардың сыныртандырьшуы: Басылым қүралдары 
Жазбаша

• Газеттер
• Журналдар
• Брошюралар
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• Бюллетеньдер
• Кітаптар
- Афишалар
• ІІлакаттар
• Каталогтар

Открытка — суреттері Басылымды емес қүралдар: Ауызша 
жэне бейне - көріністі.

• Радио
• Теледидар
• Бейне-кассеталар
• Кино, фильмдер
• Пресс-конференциялар
• Ашық жиналыстар
• Жарыстар, конкурстар
• Салтанаттар
• Көрмелер
• Жэрмеңкелер
Міне осылардың барлығы тұтынушы нарығына 

бағытталғандықтан кәсіпорын үшін медиа қүралдар нарықта орнын 
белгілеуші ретінде өте маңызды. Кәсіпорын өзін таішту үшін 
медианы неғұрлым қарқынды пайдаланса, соғұрлым нарықта 
орнығуы жылдам болады.

Тақырыпты қайтачауга арнаттн сұрақтар:
1. Туристерге кызмет көрсету маркетингінің орналастыру 
кұралдарының жіктелімдері?
2. Қонақ үйлер шаруашылығында қызмет көрсету маркетингінің төрт 
негізгі тобы ескерілген, соларды ата?
3. Қонақ үй шаруашылығында орналастыру кызметі маркетингінің 
мазмұны қандай?
4. Қонақ үйдің категориясына тәуелсіз эрбір нөмір кандай жиһаз бен 
құрал- жабдыктармен жабдықталуы керек?
5. Қонақ үй бизнесін баскаруда қызмет көрсету маркетингінің негізгі 
қасиеттерін атап өт?
6. Қонақ үй шаруашылыгындағы қызмет көрсету маркетингінің 
негізгі сипаттамалары жэне басқару проблемаларын атап өт?
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11 Қ< )І ІЛҚ ҮЙ ШАРУАШЫЛЫҒЫНДА ҚЫ ЗМ ЕТ КӨРСЕТУДІ 
Ж АРНАМАЛАУ ДЫҢ ЕРЕКШ ЕЛІКТЕРІ

7. Қоиақ уй дамуындағы жарнамалық медианьщ ролін талдау

Қачіргі танда маркетинг әрбір тұлганың кызығушылығын оятуда. 
I >үл адамдардың қалауына берілетін өнім мен қызметті өндіретін 
процесс. Ал туризм болса, ірі жэне динамикалық ерекшеліктерге ие 
жопомиканың кызмет саласы болып табылады. Туризмнің даму 
үрдісінің жогарлығы жэне шетел валютасының кептеп түсуі 
■жономиканың түрлі салаларына ықпалды түрде эсер етеді. Осыған 
қарап туризм өзіндік индустриясын калыптастырудагы қабілетгі деп 
ийта аламыз. Жақсы нэтижелі жүмыстар үшін тек қана сапалы 
қызметті өндіре алу гана емес, сонымен бірге бүл қызметгер кімге? 
Қандай мақсатпен зерттеулер жүргізіледі.

Маркетинг - айырбас қажеттілігімен қалауларды 
каііагаттаңдыруға бағытталған адам әрекеттерінің бір түрі.

Маркетинг біркатар эрекет-шаралардан түрады. Олар: маркетинг 
черттеуі, тауар қалыптастыру, таралуын үйымдастыру, баға белгілеу 
жэне жарнама.

Енді маркетинг әдістерінің бірі жарнамаға қысқаша тоқгалып 
өтсек.

«Жарнама» сатып алушыларды онімлі сатып. алуга 
ынталандыратын, сатушы мен алушы арасында бір байланыс қүруға 
бағытталған байланыс әдісі. Жарнаманың неғізі міндеті 
жономикалық пайда келтіру. Бір зат немесе қызметгің жарнамалау 
іс-эрекеті сатымды үлғайтуға бағыітаған.

Онімді халықка, яғни түтынушыларға танытуда тек бір жарнама 
гана емес, сонымен қатар «танытым» әдістері де пайдаланылуы 
қажет. Ал сол танымынның эдістеріне келер болсақ олар:

1. Ақпарат
2. Үгіт-насихат
3. Халықпен байланыс жэне жарнама осы қатарға кіреді. Бүл 

қүралдарға қыскаша анықтама берсек.
Ақпарат - Туризм маркетингінде танытым эдістерінің маңыздысы 

ақпарат, мэлімет тарату болып табылады.
Туризм танымында ақпараттар жалпы мемелекет немесе белгілі 

аймақ жайлы мэліметтер беру максаты мен қолданылады. Бұл 
мемлекет туралы жақсы ой-пікір қалдыру, имиджін қалыптастыру, 
мемлекетке турист келуін қамтамасыз ету мақсатымен жасалады.
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Үгіт-насихат «Үгіт-насихат, бір гьшымның тэртіпке келтірілген 
жэне жүйелі түрде таралуы, кандай да бір пікір немесе іс туралы 
хабар алушыға хабар беру»

Қабілетті туристерге бір мемелекеттің немесе аймақтың турмстік 
құндылықтары туралы мәлімет беретін түжырымдама жүмыстарына, 
үмтылыстарына туризмдегі үгіт-насихатат эрекеті деп анықтама 
береміз.

Халықпен байланыс - түрлі хабар алушылармен жақсьт байланыс 
күруға, жақсы имидж қүруға, дүрыс емес, жалған түсініктер мен 
өсек-сөздерді жоқка шығару мақсатында жасалған іс-әрекет. 
Халықпен байланыс процесінде түрлі қүралдар мен эдіс-тәсілдер 
колданьшады.

- басьшым арқылы байланыс: бір адамға, өнімге, кызметке назар 
аударту, бағалы ақпаратгың таралуын қамтамасыз еіу.

өнім танымы: белгілі бір өнімнің болғандығы туралы хабар 
алушыға хабар жеткізу.

Соңғы байланыс: фирманың түбегейлі түсіндірілуін 
қамтамасыз ететін ішкі жэне сыр гқы мәліметтердің таратьшуы.

Лобби (Юр) : Заңнамаларға және ережелерге түзетулер енгізу 
немесе қабьшдаибауына үкімет пен заң қабылдайтын 
органдармен байланыс құру.

- Кеңес беру: қоғамның, компанияның бағдарымен имиджі 
жайында кеңес беру.

Енді жарнаманың толықканды түсінігімен, түрлерін кейінірек 
баяндаймыз. Ал жарнама стартегиясының анықгамасына келер 
болсақ.

Жарнама стратегиясы - тиімді медиа құралдары арқылы 
мақсаттағы аудиторияларға жеткізшуі тиіс хабарды немесе хабардың 
өміршеңдігін анықтайды. Мысалы, басылымды немесе теледидар 
жарнамасы. Алайда шын мэнінде жарнама стратегия басқаруы қажет.

Ал, маркетингтегі коммуникация стратегиясы - тиімді 
коммуникация жинағының көмегі аркылы (мысалы, жарнама немесе 
тікелей сату таңдауының шсшімі) нақты, дәл нысанадағы 
аудиторияға жеткізілуі тиіс хабарды немесе хабардың өмір шендігін 
анықтайды.

Маркетинг қызметін қызметтік ұйымдастыру бойынша эр 
қызметтік міндетгі орындау жауапкершілігі жеке тұлғаға немесе 
түлгалар тобына жүктеледі.
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Мпрксгипг бөлімінің басшысы

Жеке т^лға

Сурет. Жарнамалық қызметтің қызметтік ұйымдастыру тұрі

Суреттегі сызба әрбір іуристік фирманың жеке ерекшеліктеріне 
(ірай өзгереді. Мысалы, бірнеше қызметгі бір кызметкердің орындауы 
мумкіи. Барлығы туристік кэсіпорынның көлеміне немесе 
жарнаманың қызметін белгілейтін рольіне тэуелді. Осығаи орай 
ксйбір фирмалар коғамдык пікірді ұйымдастыру жэне жарнама 
бойынша арнайы бөлімдер ашады.

Өздеріңіз байқап отырғандай, жарнама стратегиясын жоспарламас 
бұрын коммуникация стратегиясысыи қүру қажет. Алайда туризм 
саласы тек бір нарықтың кәсіпорындар пайданы молайгу ушін 
халықаралық нарыққа өздерінің өнімдерін таныіуға, сатуға 
үмтылады.

Жеңілдетілген мағынада жарнаманың максаты - потенцпалды 
сатып алушыларды немесе делдалдарды фирманың аталмыш 
үсынысына бет бүрғызу. Ол осы мақсатқа қол жеткізу жолдарын, 
алушыны тауар жэне оның ерекшеліктері туралы хабардар етіп 
пемесе оның осыларға көзқарасын өзгерте отырып іздейді. Тауар 
откізуді немесе нарықтағы үлесті өсіру барлық маркетинг үрдісінің 
максаты, ал жарнама болса, оған кол жеткізудің бір ғана күралы. 
Жарнама жүмысының нақтылы максаттары эр түрлі болады жэне 
тауарды өткізуге қатысты болмауы мүмкін. Мәселен, жоғары оқу 
орнын бітіргендерді фирмаға жүмысқа тарту (коммерциялық емес 
мақсат).

Халықаралық маркетингтегі жарнамалык саясатқа ықпал ететін 
кейбір маңызды факторларға кысқа ғана тоқтала кетеміз. Кәсіпорын 
жэне оның өнімдерінің сипаты жарнамалық саясатты алдын ала 
анықтай қоюы мүмкін. Мэселен, кейбір тауарлар өткізуді 
ынталандыру бойынша салыстырмалы бірегей қызметті талап етсе, ал 
басқа біреулері оларды жылжыту бойынша көбірек бөліктенген, іс - 
қимьшды колдайды. Техникалық күрделі тауарлар (рентген 
жабдыктары, ЭЕМ жэне т.б.) модаға бейімделгіш тауарлармен 
салыстырғанда өдетте басымырак стандартталған жарнама саясатын 
алға тартады.



Құқықтық шектеулер. Заңгерлік жүйе жарнама саласында не 
істеуге болатынына жэне не істеуге болмайтын үлкен ықпал 
жасайды. Маркетинг заңгершіліктен кең мағлуматты болуы керек, 
эйтпесе кеңес алуга дайын түруы керек. Жиі кездесетін зандардың 
мысалдары:

а) Сауда саласындағы зандылықтар. Көптеген елдерде
азгантай болса да, өтірігі бар жарнамалық арнауларға тыйым 
салынады, олар: тауар жэне қызметтердің багасы, мазмүны,
құрастырылымдылығы, сапасы туралы немесе сараптаудын
нэтижелерін, ресми мәлімдеулерді бүрмалаумен байланысты 
жэне т.б.

э) Кейбір тауардың жарңамасына (сигарет, дэрі-дэрмектер, арақ- 
шарап т.б.) арнайы тыйымдар беріледі. Кейбір елдерде тауардағы улы 
заттар мөлшерін жарнамалуы кулактандыруда жэне қорабында да 
хабардар етуді талап етеді.

б) Нақтылы бір сөздерді жэне сейлемдерді
қолдануға тыйым салынады. Бұларды тұтынушы теріс түсінуі 
мүмкін. Мысалы, "пастерленген", не "стерилденген" деген
создер өкімет органдарының рүқсатынсыз жазылмайды.

в) Шығындарға шектеулер. Кейде, кейбір елдерде жарнамаға 
деген ірі иемесе төтенше шығывдарға қарсы күрес қауқаны 
жүргізілуі мүмкін. Осыған байланысты салық саясатшы түсіне білу 
маңызды, кейде жарнамаға тікелей салықтар болуы мүмкін.

г) Қораптау туралы заңды ескертпелер, талаптар болуы да 
ықтимал.

д) Құлақтандыру мэнері жэне мазмүны. Германияда 
жарнамалық қүлақтандыруда тандаулы жэне салыстырмалы 
шырайларды қолдануға тыйым салынған, ал Швеңияда жарнамалық 
арнауларда жіберілген жалған акпарат үшін кылмыстык қудалау 
жүргізіледі.

Бұқаралық ақпарат құралдарының (БАҚ) қызметі.
Кейбір тележарнамаға немесе радиожарнамаға рүқсат "болмайды. 

Немесе тележарнама уақытына сұраныс төтенше үлкен болады, 
сондықтан кез келген тауар жэне қызмет оны ақтай алмайды. Бірақ 
елдегі БАҚ жөнінде мэлімет алу қиын емес. Жарнамалық 
агентгіктерде мұндай деректер эрқашан бар.

Жарнамалық тексті тэржімелеу. Бір елде дайындалған 
жарнамалык арнау басқа рыноктарда да колдапылатын жағдай 
туады. Арнаулы кат келген нарыктың талаптарына сай тәржімелеу 
қиын іс. Шет тілде қолданылатын жарнамалық мэтін сол тілде 
жазылуы керек жай ғана түпнүсқа тілінен аудара салу пайдасыз 
болады. Кейбір пайдалы нүскаулар [38]:
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1) жаргон сөздерден, сейлемдерден, белгілі ағылшын 
"('о ідіктерінен" аулақ болу керек;

2) құрастырма жэне рэсімдеу, керек болса мэтінді ұлғайтуға 
жстерліктей бос орын қалдырыла, жоспарлануы керек;

3) жарнамалык материалдардың мазмүнын бакылайтын занды 
пшштар немесе жалпылай танылған әрекет - құлық жиынтығы 
мүқият зерттелінуге тиіс;

4) тэржімені білікті кәсіби тэржіменгілер жасауға тиіс; 
Ііритан аралдарындағы ағылшынды американдық ағылшыннан 
ижырата білу керек; қайткенде де бет алған еліңнің тілін білу қажет;

5) аудармашыларға мұқият жөн - жобалау керек, оларды
гауар жэне қызмет туралы бар ақпаратпен толығынан таныстыру 
міпдетті; оларға техникалық терминдерді, маңызды
жэйттерді түсіндіру керек; мэтіндерді лингвистер, тексеріп, 
қайырма тэржіме жасау пайдалы болады; ең соңына мэтінді 
жергілікті агенттер тексеруге тиіс;

6) теру жэне бастыруды шетелдерден жақсы білімі бар мамандар 
орындауы керек.

Ж арнаманың жоспарын жасау, Жарнама қызметінің жоспары 
көптеген факторларды пақтылы талдау жэне көптеген балама 
нүсқаларды бағалау негізінде жасалады. Ең басында максатты 
айкындайды жэне мақсат - міндеттердің мынадай тізбегін бетке 
үстаған жөн: "фирманын мақсаттары - маркетинғ мақсаты - жарнама 
қызметінің максаты жэне міндеттері". Бүдан соң әкімнің өміршеңдік 
циклінің эр түрлі кезеңіне сәйкес жарнама түрлері қабьшданады.

1. М ақсаттар белгілеу. Жарнама мақсаттары сүраныспен жэне 
фирманың бейнесімен байланысты болып жіктеледі. Әдетте бүд екеуі 
гоптастырыла камтылады жэне оларға жету жарнама жоспарының 
басынан - аяғына дейін көзден таса қалмайды. Мысалы, "Альбертсон" 
комгіаниясының жарнамалық максаты азық-түлік өнімін бөлшек 
өткізу, эл оның жарнама бағдарламасының ең маңызды міндетті
і үтыігу шыларды өзі туралы жэне оның бәсекелестерден 
артықшылығы жөнінде хабардар етіп шығармау керек.

2. Ж ауапкершілік бекіту. Бүл кезеңнің мақсаты жарнамамен 
айналысып, оны іске асыратын қызмет орнын тағайындау жэне оған 
жауапкершілік арту. Фирмалардың өз бөлімшелерін немесе сырттан 
жарнамалық агенттікті пайдалануга мүмкіндігі бар. Ірі 
диверсификациялы фирмалар тауардың эрбір ассортименттік тобына 
жарнамалық агенттік пайдаланады. Жарнамалык агентгіктердің 
қызметтері эр түрлі. Әдетте ол фирмамен жарнама жоспарын, 
тақырып жэне каналдар (арна) таңдау, хабарландыру дайындау жэне 
басқа бағыттар бойынша бірлесе істейді. Ірі агенттіктер нарықты
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зерттеу, өнімді жобалап жоспарлау, тұтынушыларды зерттеп - білу, 
қауымдастыктармен байланыс жэне басқа да кызметтер, сайын 
келгеңде, қызметтер кещенін ұсынады. Мысалы, "Лео Барнетт" 
жарнамалық агенттігі 40 жылдан астам өз клиенті ретінде 
"Плисберри" фирмасын тандаған. Осы уакыт аралығында ол соңғыға 
саудалык, марканың тобын жасап берді: 240 кызметкері "Плисберри" 
компаниясының 125 түрлі өнімдерімен шүғылданады.

Көптеген жарнамалық агентгіктердің алатын комиссиондық 
ақысы жарнамалық шығынның 15 %-нен аспайды.

3. Тақырыптар талдау жэне жазу. Жарнама тақырыбы жалпы
компанияға ортақ, тауар мен қызметтерге жэне түтынушыларға 
бағытталған болып белінеді. Тауар мен қызметке бағытталған 
такырыптар соларға жэне олардың сын - сипаттарына баса назада 
аударуы керек. Түтынушыларға бағьітталған такырыптар алдымен 
тауар мен кызметтін түтынушыға пайдалылығын баяндауға тиіс. Ал 
институционалдық бағытгалған тақырыптар
компанияның бейнесімен байланысты.

4. Жарнама кұралдарын тандау. Қазіргі танда жарнама 
құралдарына кең таңдау жасауға мүмкіндік бар. Бүл жерде 
төмендегідей факторларды ескерту қажет: құны (шығын), пайдасыз 
аудиторияның барлығы, қамту аукымы, жиілігі, шығарудың 
(жолдаудын) тұрақтылығы. ықпалының денгейі, толтырылымы жэне 
көрсетудін (шығарудын) мерзімі.

Жарнаманың құнын екі тұрғыдан бағал.айды, Біріншіден, құралдар 
бойынша жалпы ыіпғын, екіншіден, бір оқырманға немесе 
көрерменге шакандағы шығын. Егер жарнамалық хабарландыру 30 
мынға бағаланса, оның 500 мың данасын мамандандырылған 
журналда бастырса, онда бір мыңға шаққанда күны 60 доллар 
болады. Жарамсыз аудитория - бүл мақсатты нарыққа жатпайтын 
топтар. Әлгі журналды жалғастырайық. Бұл фотограф - әуесқойларға 
арналған журнал. Фирма жарнамалық зерттеу жұргізіп, 50 мың адам 
фотографиямен айналыспайтынын аныктады. Бұлар жарнама 
тақырыбына жарамсыз (пайдасыз) аудитория. Осы себепті 
жарнаманың арнайы кұны бір мың данаға 66,67 доллар (30 мың: 450 
мың х 1 мың = 66,67 доллар).

5. Ж арнамалық хабарландыру дайыидау. Бұл кезең негізгі 4 
шешіммен байланысты. Алдымен хабарландырудың мазмүны 
айкындалуы - керек. Екіншіден, эрбір хабарландырудың аты және 
бастамасы өте қызғьшықты болуы жөн. Үшіншіден, мазмүны туралы 
шешім, түсі және бейнелеу тандаудын қамтиды. Сонында жұмыс 
кестесі анықталуы керек. Мэтін (текст) мен бейнелеуді дайындауға 
керек уақытты ескеру ауадай қажет. Хабарландырудың көрсеіу
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іин 'пірламасыидағы нем есе басылымдағы орны ете маңызды. 
Мі.К'іілі.1, ойелдер басылымдардың м әдени өмір, рецептер, тағамдар 
(іні ініпиарын назар сала оқиды.

<>. Жгірнаманын уақытын таңдау. Жарнаманын шығатын 
УНКІ.ІТМН аныктау, негізінен, екі ш еш імді талап етеді. Осы 
міпирландыру неш е рет көрсетіледі ж эне жылдың қай мезгілінде. 
Мріпіпіі ш еш імде фирма маглуматтылық пен  түсінуді аудиторияның 
іуршігуімен салыстыруы керек, өйткені жарнаманы кыска уақыт 
нршіығында ж иі берсе, аудитория тітіркенш , жиреніп, түрш ігеді екен.

Үчақ уакыт аралығында (жыл, тоңсан) бөлді ектелінген жарнама 
фирма және оның өнімі туралы мағлүматты кальыптастырып 
счіктайды, өткізуді түрақтандырады. Шогырландырылған жарнама 
кі.ісылтаяң кезендерде колдарвылады, аз уақыт өткізуді, 
түтынушылардың белсенділігін көтереді.

7. Бірлескен іс-қимылдарды талдау. Бүл кезеңнің мақсаты
откізу арнасының жарнамалық қызметін ынталандыру және 
фирманың өзіндік жарнамалык шығындарын азайту. Бүл
жағдайда еткізу арнасының қатысушылары жарнаманың эр түрлі 
шығындарын өз ара бөліседі. Талдауларға қарағанда, АҚШ-
тың өндірістік фирмалары бірлескен жарнамаларға жылына 8-10 
млрд. - доллар салуға дайын керінеді. Фирмалар "Визитар" 
(фотоаппарат шынылары жэне толықтырушы жабдыктар), "Фрам" 
(автомобильдің фильтрлері) және "Дмерикән экспресс" өз 
компанияларына бағытталған жарнамалардың құнын үлкен мөлшерде 
мойындамақшы ал бөлшек дүкендер шығындардың қалған бөлігін 
оздерінің атгары аталғаны үшін мойнына алмак.

8. Жегістікті немесе сәтсіздікті пайымдау. Жарнаманың
жетістігі немесе сэтсіздігі компанияға келісілген салалардағы
мақсатына жету деңгейіне тигізген кемегімен апьгкталады. Мысалы, 
иактылы екі мақсатқа (жеткізуді көбейту жэне түтынушыларда енім 
жөнінде түсінік тудыру) жету деңгейі эр түрлі анықталуы керек. 
АҚШ-та жарнама нәтижелілігін (тиімділігін) аныктағанда 
колданылатын негізгі. принциптерді көрсете кетейік.

1. Талдаңып отырған жарнаманың мақсаттарымен ғана
байланысты деректер пайдаланады.

2. Талдау жасамай түрып нәтижелердің калай
колданылатынын келісіп алу.

3. О лш еудің әдістерін  топтастыра қолдану.
4. Тексеру жүйесі түтынушылардың шешіміне, әсіресе, 

ынталандыру, мазмүнының көрнекілігі жэне тауарды 
қабьшдауларына негізделеді.

5. Қайталама жарнаманы қолдануды ескерту.
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6. Балама жарнамаларды салысхырғанда, олардын қайсыдары 
бір деңгейде қолдау талап етеді.

7. Алдын ала ынталылықтан жөне қарсылыктан сақтану.
8. Тандаудын принциптерін айқын анықтап алу.
9. Жақсы тексеру бағалы, түп-тура жэне оны бірдей нәтижемен 

қайталауға болады (сенімді),
Фирма " Видеовториборд Тестс" жылына 25 мың хүтынупіыға 

сұрақ қояды, мақсаты "өте көрнекті" жэне "бағасы жөнінде өте 
тиімді" тележарнаманы анықтау. Біріншісі жарнаманы есіне түсірген 
жэне фирма немесе тауар туралы жарнамадан қанағат алған 
тұтынушылардың жалпы санымен анықталады. Екіншісі "баға 
жөнінен өте тиімді" жарнаманы есіне түсірген тұтынушылар санын 
шығындардың 1 долларына шакқанда айкындалады. Мысалы, 1985 
жылы мұндай болып "Пепси-Кола" фирмасының жарнамасы 
танылды, ол, бір мың тұтынушыға 9,72 доллар жарнамалык шығын 
шығарды. Салыстыру үшін алсак, "Макдональдс" фирмасының 
шығыны — бір мыңға 84,76 доллар.

Жарнаманың тиімділіғін анықтау үшін фирма "ІВМ” өзінің жеке 
зерттеу бөлімшесін пайдаланады, алдын ала жэне
аяғындағы

мәтіндерді салыстырып колданады.
9. Жарнамалық бюджетті анықтау. Жарнамалык қызметті 

жоспарлаудағы ең күрделісі жарнамалық каржыларды анықтау. 
Жарнамалық қаржыларды анықтаудың бірнеше эдістері бар:

Бекітілген нроцент эдісі - өткен жылғы немесе болашақ 
тауар айналымынан (сатудан) белгілі бір процент бөлу. 
Бәсекелеске теңдесу эдісі - жарнамаға шығаратын каржы нарықта 
сізбен теңдес үлгісі бар бэсекелестің қаржысына тең болуы керек.

Максималды шығындар әдісі - мүмкіндіғінше кеп қаржы бөлу
керек.

"Мақсат-міндет" эдісі жарнаманың қаржысы
орындалуға тиісті жұмыстың ғана функциясы деген түжырымға 
негізделген.

Бұл жерде мынандай сұрақтарға жауап беру жөн:
1. Фирмақандай мақсатгар қойған жэне олардың әрқайсысына 

жету қанша шығын талап етеді?
2. Әрбір максатқа жету үшін жарнама қандай 

міндеттерді іске асырады?
3. Міндеттерді орындау үшін қандай шығын талап етеді?
4. Шығындар түсетін пайдадан аз ба?
Осы шығындардың көлемі белгіленетін жарнамалык бюджетті 

күрады.
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Жарнаманы жоспарлау оңтайлы түрде, яғни ең аз шығынмен 
ічшаул нэтижеғе жету -  рынокка белсенді әсер ету, өндірушіден 
іұтынушыға (турнстке) кызметтің жылжуын жеделдетуге ықпал ету 
мүмкіндігін береді. Осыдан басқа, жоспарлау бір мәртебелік 
икңиялардан жете ойланылған, ортақ идеямен байланысқан, бір 
мақсатгары бар шараларға, яғни жарнама кампаниясына өтуге жағдай 
іуіызады. «8АМАТ» компаннясындағы жарнамалық кампанияның 
мақсаты -  берілген өнімнің рынокта жылжуы, отандық туристік 
фнрмалардың арасында жетекші орыида болу. 
Ііслгілі мақсатка арналған максатты аудиторияны таңдау: туристік 
кі.пметті сегменттеу рыногы туристік қызметтерді түтынушылардың 
юрт деңгейі қолайлырак екендігін көрсетеді.

Бірінші деңгей -  тұтынушылар; Екінші деңгей — үйымдар -  
гүтынушылар; Үшінші деңгей -  жергілікті кәсіпорындар -  
іурагенттер басшылары; тТөртінші деңгей -  шетел кэсіпорындары

іурагенттер басшылары.
Технологиялық орта - туризм жүйесіндегі кәсшорындар еңбек 

қүшін көп керек ететін болғандықтан, ғылыми жаңалықтардың 
кейбірін ғана иемденеді. Айталық: компьютер, спутник, лифт, 
гранспорт, қонақ үйлерде ас дайындауға керекті кұрал жабдықтар 
жэне жууға керекті кұралдар, т.с.с. мұндай технологиялар кызмет 
сапасына үлкен әсерін тигізеді. Мысалы: тазалық жэне жылдамдык, 
эсемдік. Мұнда зерттеуші фирма, кэсіпорын, ұйым өзінің қызмет 
сапасын көтеруге қолайлы ғылыми - технологиялық жетістіктерді 
қалай игеруге болатынын зерттеуі тиіс. Әрине қызметі адам 
тарапынан ұсынылатындықтан оны роботка алмастыру көңілге 
қонымсыз. Қызмет түсіністік жэне сезіну арқылы жүретіндіктен 
сшқандайда бір робот адам орныи алмастыра алмайды.

Экологиялық орта - экономика, ондіріс, өңдеу ғаламындағы болын 
жатқан үрдіс. Мұнда ресурстардың мөлшері, қаишаға жететіндігі, 
қалай пайдалану керек деген сұрақтарға көптеген мемлекет 
кэсіпорын, ұйымның зерттеуі маңызды мүдде. Алайда коршаған 
ортаны корғау мәселесіде басты парыз ретінде қарастырьшады. 
Тұтыну өаттарын алмастыратын баламалар зерттеліп, іздестірілу 
үстінде. Дегенмен табиғатқа балама жок. Туризм үшін, табиғат негізгі 
ресурстардың кайнар көзі болып табьшады. Туризмдегі табигатты 
зерттеу максаты оны қалай өсемдеп, табиш тене-теңдікті ұстау 
болып табылады.

Әлеуметтік орта - мұнда халыктың өсім құрылымы, туу 
мәселелері карастырылады, соның негізінде тауар ендіруші кімге, 
қанша жэне қандай тауар өндіретіні біледі. Сонымен қатар отбасы 
жағдайы, білім алу деңгейін де қарастырылады. Туризмдегі зерттеуде
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де осыларды қамтиды. Алайда жасы мен жынысы отбасылык 
жағдайын топ-топка жеке беліиіп зерттеледі. Айталык:

1. Балалар
2. Жасөспірім
3. Ересектер
4. Отбасылы адамдар
5. Қарттар
Осы бес топтан кандай профилді адамдар бар жэне олардың 

калаулары (демалыс, саяхат, іс сапар, сауда, ғылыми-танымдык 
жорық, емделу, діни сапарларға деген қалаулар) бар дегендей зерттеу 
жұмыстары жүргізілуі керек.

Мэдени орта — мұнда қалыптасқан коғам ережелері, салт- 
дәстүрлері, табиғатка, еңбекке деген адамдардың көзқарасы, іс-кимыл 
қатынастары жэне т.б. қамтиды. Туристік зерттеулер зерттекде бұл 
ортада адамдардың тыйымдары, наным-сенімдері, діни, салт- 
дәстүрлері, адамдардың бос уақытындағы айналысатын істері 
қызықтырады. Зертгеу нәтижесінде тұтынушы салт-дэстүрлері 
адамдардың бос уақытындағы айналысатын істері қызықтырады. 
Зерттеу нәтижесінде 'гұтынушы салт-дэстүр, діни, діпи тиым қарай 
қамтамасыз ете алатын әрекеттер қарастыруы тиіс.

Сонымен қатар макроорта ретінде тұтас бір кұрылыкты 
(континент) қарастырып өтуге болады. бұл құрылыкты осы алты 
негізгі ортаға бөліп зерттеу мемлекеттің, халықтьщ ерекпіеліктерін 
зерттеу арқылы, олардың қалауы мен тандауын біле аламыз.

Маркетинг зертгеу максатына сэйкес гуризмнің екінші ортасын 
қарастырайык. Микроорта - фнрмаға жэне оның клиенттеріне, қызмет 
корсету мүмкіндіктеріне тікелей қатынасы бар күштермен 
белгіленеді. Бұлардың ішіндегі маңыздылары жабдықтаушылар, 
дельдалдар (агенттіктер), бэсекелес фирма, кэсіпорындар. 
Жабдықтаушылар - конак үйлерді, ресторан жэне т.б. туристік 
кәсіпорындарды материалдық ресурстармен жабдықтайтын іскер 
компаниялар жэне жеке түлғалар. Бүларда зерттеу субъектісі болып 
табылады. Себебі көсіпорындардың үсынатын ішімдігі, тамағы, 
сусындары, жэне т.б. тауарлары осы жабдықтаушылардың өніміне 
байланысты. Айталық, өнім сапасы, ұсталған мерзімі, экологиялық 
тазалығы. Делдалдарға келер болсақ, (агенттіктер) - кәсіпорын 
тұтынушыларын іздеп табуға жэне оларға таур қызметгі сатуға 
көмектесетін іскер компаниялар. Оларға турагенттіктер, маркетинг 
зерттеуін тапсырыспен жүргізетін агенттіктер, жарнама, қаржы несие 
мекемелері жатады. Мұнда турагенттіктер мен баска да 
агенттіктердің қалай жұмыс жүргізіп отырғандығын зерттеу мақсаты 
етуге болады. ал бәсекелес фирмалар кэсіпорындарға келер болсак,
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пнпрді.іц ұйымдык құрылымын, қызмет көрсету ерекшелігін, зерттей 
иимамыз. Жэне соған сәйкес шешімдерді қарастыруға болады. 
К.н іпорыи үшін зерттеу объектісі бүл - медиаорта.

Жоғарыда келтірілгеннің барлығы тиянақты зерттеліп, асқан 
гніііктілікпен шешімдер шығарылыи, нақты стратегиялық жосиарлар 
гщғдарламаға енгізіліп, іс барысын мүқият зерделеп, бақылауға
....... . шынайы мәліметтермен үздіксіз қамтамасыздандырылып
піі.ірса, кез-келген кэсіпорын стратегияның нэтижесі кэсіпорынды 
иіітарлықтай табысқа жеткізіп отырады.

Тацырыпты цайталауга ариачган сүрацтар:
I, Қонак үй шаруашылығында қызметкер жэне оның маңызы

Қонақ үйде жүмыс істейтін қызметкерлер және олардың жалпы 
ерекшеліктері туралы жалпы түсінік

і. Қызметкерлердің атқыратын міндеттері жэне жауапкершілігі 
туралы жалпы түсінік

4. Қонақ үй шаруашыльнъінда қызметкерлерді баскарудың 
мақсаттарын атаи жазыңыз

5. Қонақ үй қызметкерлерінің жеке жэне кәсіби қасиеттерінің 
сипаттамасы

6. Қыз меткерлер ге қойьшатын талаптарды атап жазыңыз
7. Қонак үй шаруашылығында қызметкерлерді басқару сатыларын 

атап қысқаша түсіидіріңіз
8. Қонақ үй шаруашылығында қонақтарды қабылдау жэне 

орналастыру бөлімі нің қызметі туралы айтыңыз
9. Қабат қызметтері бөлімінің қызметі туралы айтыңыз

8. Қонақ үй шаруашылығы нарығында жарнамалық зерттеулер

Әскери ғылымда жеңіс кебінесе барлау негізінде қолға жетеді. 
Ііүл өмірдің шындығы. Өйткені бүл. шындықты елемеудің өзі эдетте 
сэтсіздікке апарып соғады. Ал бәсекелес көсіпорынның жоспары мен 
жүмысы туралы толық мәлімет алғанда, керісінше жеңіске жетеді. 
Алайда, эскери ғылымның бүл түжырымы маркетингте босқа 
еліктеуге апарып, теріс нэтиже береді. өйткені нарық заңдары, оның 
үрдістері мүлде өзгеше. Сондыктан маркетинтің эліішелік негіздері 
мына үғымдарға сүйеиеді: «Өз тауарына тұтынушының қажетін 
гаппай, ешқандай әрекетпен айналыспа», «Тұтынушыға бүгін не 
керек екенін және ертең не сатып алғысы келетін болжау қажет».

Пайда мен тауарды не қызметті өткізу мәселелеріне кэсіпорынның 
барлык жұмысын бағыттау үшін нарық факторларын зерттей отырып,
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шаруа қорлық шешімдер қабылдануы тиіс. Тек осы тұрғыдан 
маркетинг зерттеулерін әскери барлаумен салыстыруға болады.

Нарық жағдайында үтымды шешім қабылдау үшін интуцияға, 
мамандардың пікіріне жэне тәжірибеге сүйену жеткіліксіз болады. Ол 
үшін акпарат жинау кажет. Өйткені шешімдер сипатына көптеген 
факторлар эсер етеді, айталық бәсекелестер, жабдықтаушылар және 
т.б. Елеусіздік күмән-күдік және қауіп қатер деңгейін азайту үшін, 
кэсіпорынның қолында сенімді, жеткілікті көлемде, шынайы, 
нақтылы жэне жаңа ақпарат мэліметтеріі болуы қажет. Ал олар 
маркетинг зерттеулердің нэтижесінде қамтамасыз етіледі.

Мүнда жоғарыда қарастырып өткеніміз жалпы маркетинг 
зерттеулері. Оған қосымша турнстік нарыктың түтынушьшардың 
ерекшілігіне сэйкес зерттеу жүмысын жүргізген жөн. Мысалы 
туристік нарықты сегменттеудің бірнеше мысалын келтіре кетейік. 
Оның мынадай негіздері бар.

1. География
2. Демография
3. Психография
4. Түтынушылардың қүлығына қарай

Қазіргі уақыт немесе кеңейтілген маркетинг категориясында 
кэсіпорынның сыртқы ортамен өзара эрекет ету жүйесі ретінде 
карастыра отырып, осы ортада кәсіпорынның түрақты жағдайын 
колдауға бағытталған зерттеу проңесіне негізделе отырып, 
кәсіпорындарда маркетинг жүйесінің қалыптасуы сипаты зертгеледі.

Сурет. Кэсіпорындарда маркетинг жүйесін үйымдастырудың негізгі 
объективті проблемалары.
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Осы керсетілген суретге өтпелі кезенде маркетинг жүйесін 
үйііімдастьфудың объективті проблемаларын анықтайтын факторлар 
кпітірілген. Қазакстан кэсіпорындарында маркетинг жүйесін 
үйі.імдастырудың мэселелерін шешу үшін салалық өзгешеліктерді 
ссепке алу маңызды болғандықтан қоғамдағы жетекші салалардың 
к .іе і порындарындағы маркетинг ерекшеліктері болып табылды.

1. География негізінде ринокта сегменттеуде тұтынушылардың 
мекендейтін орнына (қала, аудан, облыс) немесе климаттык 
жагдайына, табиғи байлығына жэне т.б. қарай бөлінеді. Сонымен 
қатар бір мемлекетті солтүстік, батыс, шығыс, орталық, оңтүстік 
иймақтарға бөлуге болады. Себебі эр аймақтың түгынушыларының 
материалдық жағдайы, экономикасы, климаты, мэдени үлттық 
тарихи, табиғи жағдайлары эртүрлі болады. мысалы таулы жерлерді 
түратындар жазықка, ал жазықта түратындар тауда барып, 
демалғанды қалайды. Бүл сегменттеудің ең оңайы болып табылады. 
Демогарфия негізінде туристік риногты сегменттеу принңипі өте жиі 
қолданылады. Бүл сегмеңттеудің негіздері мына көрсеткіштермен 
айқындалады:

• Жынысына қарай түтынушыларды белу (ерлер жэне әйелдер)
• Жасына қарай: балалар -2-11 жас 
жас өспірімдер - 12-19 жас 
жастар - 20-30 жас
орта жастағылар 31-49 жас арасындағылар 
кемел жастағылар 50-64 жас арасындағылар 
карттар- 65 жастан жоғарылар
• Үлтына, дініне қарай
• Табыстың деңгейіне карай (төмен, орташа, жоғары)
• Отбасы өмір кезеңіне карай (жаңадан отау тіккендер жэне т.б) 

Психографиялық негізінде сегменттеу кешенді түрде іске асырылады.
Себебі мүнда түтынушылардың түрмыс қалпы түрғысынан 

бөлінеді:
• Қоғамдық топтарға қарай сегменттеуде түтынушының қандай 

демалыс түріне сүранысы бар дегендей
• Өмір танымына қарай сегменттеуде түтынушы езге үлттың 

мэдениетімен тарихына қызыіуы, табиғат сүлулығына 
қүштарлығы болады.

Түрлі мінезге қарай сегменттеуде жеке демалғанды 
қалайтындар, көп болып демалғанды қалайтындар жэне т.б. 
тұтынушылар тобын бөліп қарастырамыз. Мұнда беделді 
адамдар мен миллионерлерде кіріп кетеді.

Тұтынушылардың құлығына қарай сегменттеу негізінде 
мамандардың пікіріне сүйеніп логикалық түрде іске асады жэне



булай ету тұтынушылар ерекшеліктерін бөліп карастыруға жеңілдік 
экеледі. Бұл сегменттеудің маңызды белгілері мыналар:

• Сатып алу мезгіпіне қарай тұтынушылар бөлінеді: А) жылдық 
сатып алушыларға (круиздік сапарға шығушылар) Ә) маусымдык 
сатып алушыларға (демалыс шықкандар)

• Іздеген үжымына қарай А) енімнің сапасы 
Ә) орынның әсемдігі Б) емделу В) зиярат

Тұтынушының мәртебесіне қарай: А) орташа жағдайлары
барлар

Ә) әлеуетті тұтынушылар Б)төмен жағдайлардағылар
• Тұтынудың үдемелі каркынына қарай А) белсенді 

тұтынушылар (тұрақты клиенттер)
Ә) орташа түтынатындар (тұракты бірак еңбек 

мезгіліне
қарайтынтұтынушылар)
Б) парықсыз тұтынушылар (бір рет қана тұтынушылар)

Таныстығына карай А) кәсіпорын туралы білмейтіндер Ә) 
кәсіпорын туралы білетіндер Б) ақпарат арқылы білетіндер 

В) кэсіпорын қызметін калайтындар
Мұнда туристік нарықты мысал ретінде үсынып отырмын. Мұнда 

жалпы маркетинг зерттеулерін салыстырмалы түрде жүргізіліп 
келдім. Туристік парыкты сегменттеуде қонақ үймен тұтынушыларын 
сегменттеудің мысалын кесте түрінде көрсетсек:

Ақпарат  - маркетинг зерттеулері барысында жиналған 
мэліметтердің жиынтығы. Жақсы акпарат мына мэселелерді шешуге 
мүмкіндіктер береді:

• бэсекеде басымдылықты алу,
• шығын каражатының қауіп - қатерін төмендету,
• тұтынушылардың тауарға деген ынтасын аныктау,
• сырткы ортаны терең бақылау,
• стратегияны дүрыстау,
• фирманың өз жұмысын дүрыс бағалау,
• тұтынушылардың жарнамаға деген сенімін арттыру, 
в тиімділікті көбейту.
Ақпаратты жіктеу. Ақпарат эртүрлі сшхатталады. Сондықтан 

шығу мерзіміне, оған жүктелгеи міндетіне, оны өңдеуге қарай 
жіктеуге болады.

Шығу мерзіміне қарай мынадай ақпарат түрлеріи айыруға болады:
• турацты ацпарат - жарнамалық ортаның ұзақ уақыт 

өзгермейтін көрсеткіштерін бейнелейді;
• айнымалы ақпарат - маркетинг обьектілерінің өз мәніндегі 

іс-эрекетін ағынды сандық және сапалык сипаттамасымен көрсетеді;

62



ауық ақпарат - керек кезде ғана андасанда ғана жиналатын 
м.иіімсітср (мысалы, тауардың бағасын өзгерту мүмкіндіктерін 
миі.іктау үшін жаңа бәсекелес фнрма туралы мэліметі'ер жинау).

Дкпарат міндетіне байланысты ол былайша бөлінеді:
аиықтамаіық ақпарат - танымды сипат алады жэне 

мирксіинғ обьектілерінің біршама түрақты белғілерін аныктап, 
пім.іқтама жүйесі ретінде шығады;

• кепілдемелік ацпарат - арнайы жүргізген маркетинг 
ігрітеулері қорытындысының немесе мэлімеітерді талдаудың 
ип ічінде пайда болады. Оған енім өткізуді болжау, нысаналы 
рі.июкты, делдалдарды жабдықтау фирмаларды талдау приоритеттері 
жүктеледі;

• нормативтік ақпарат - негізінде өндіріс саласында 
қилыптасады, өндірістің эртүрлі күрылым ережелері, нормативтері 
Пшіндалады;

хабаршы ақпарат - маркетинг ортасы обьектілерінің іс 
жүзіндегі өзгеріс бағыты жоспарға үйлеспеген кезде пайда болады.

реттеуіш акдарат — хабаршы акпараттың кемшілік себептерін 
жоюға бағытталған эрекеттерді баяндайды. Акпаратты өңдеуге 
карай жіктеу маңызды мағына алып, мына түрлеріне бәлінеді:

бастащы ацпарат - нақтылы мақсатты көздей бірінші рет 
жиналған мэліметгерді баяндау;

екінші ретті ақпарат - басқа мақсатпен бүрын жиналған 
колда бар мэліметтер;

туынды ақпарат - баска мақсатты шешу үшін бастапқы, 
екінші ретті ақпараттың, немесе өзге ақпараттың мэліметтерін 
баяндау.

Ақпаратқа қойылатын талаптар Ақпаратты үйымдастыру 
алдында оған келесі талаптар койылады:

1. Ақпараттың өзектілігі - маркетинг ортасының жағдайын эр 
мезгілде шындықпен нақты бейнелеу. Сондықтан сақтайтын күнды 
коммерңиялық мэліметтер базаларын күнделікті жаңарту қажет.

2. Ақпараттың дәлме - дэлдігі - өндірістің, рыноктың, 
сыртқы макроортаның нақты жағдайын және даму өзгерісін 
айнытпай көрсету. Бәсеке күресі жағдайында акиқат мэліметтері 
арнайы бүрмалануы мүмкін. Сондықтан ақпаратты анықтау үшін 
мэліметтерді эртүрлі көздерден алып, оларды салыстыру қажет.

3. Мәлтеттердің релеванттілік - алға қойылған мақсатка 
сәйкес кажетті мэліметтерді іріктеп жинау жэне іске катысы жоқ 
мәліметтерді алып тастау.
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4. Толық бейнелеу- маркетинг ортаның жағдайына және оның 
даму өзгерісіне әсер ететін барлык факторларды обьективті түрде 
есепке алу.

5. Мәлтеттердің мацсаттылыгы - тауарды өндіру, оны сырткы
және ішкі рынокта өткізу арналары мақсаттарына сэйкес
мэліметтер жинау.

6. Ақпараттың біртұтастыгы және сәйкестігі - мәліметтер -
көрсеткіштері жиынтығында жаңа қайшылықтардың
жәнемэліметтердің өзара сэйкессіздігінің болмауы.

Жарнамалық ақпараттық жүйе. Әр фирма өзінің 
менеджерлерін кажетті жарнамалық акпаратпен қамтамасыз етуі 
тиіс. Сондықтан компанияның арнайы қызметкерлері эр деңгейдегі 
басшыларға рынок туралы кандай мэліметтер керек екенін 
анықтайды жэне жарнамалык акпараттык жүйені болжамдайды.

Жарнамалық ақпараттық жуйесі түлғалар, неше түрлі 
қүралдар жөніндегі жэне жарнамалық шешім қабылдауға қажетті 
сенімді ақпараггы жинау, сүрыптау, талдау, бағалау әдістерін 
қамтиды.

Талдау, жоспарлау, жоспарды жүзеге асыру жэне бақылау 
мэселелерін орындау үшін маркетинг менеджерлеріне рынок 
ортасындағы өзгерістер туралы мәліметтер кажет. Жарнамалық 
ақпараттык жүйесінің ролі жарнамалық басқару үшін акпарат 
қажеттілігін анықтаумен, оны жинап алумен жэне дер кезінде 
менеджерлерге пайдалануға берумен аныкталады. Қажет мәліметтер 
фирманың ішкі есеп жұргізуден, жарнамалық бақылаудан, ақпаратты 
зерттеу арқылы жэне оны талдау арқылы жиналады.

Ішкі есеп жүргізу жүйесі жарнамалық акпараттық жүйенің негізі 
болады. Оның ішінде тапсырыстар, сату көлемі, бағалар, қорлар 
туралы, т.б. мәліметтер болады. Ішкі ақпаратты талдау аркылы 
маркетинг менеджері компанияның мүмкіндіктерін жэне өзекті 
мэселелерін анықтайды.

Жарнамалық бақылау ісі рынок ортасында болып жаткан 
езгерістерді бейнелеу үшін менеджерлер қолданатын ақпараттар 
көздері жэне оларды жинау процедураларының реттелген жиынтығы 
арқылы жүрі ізіледі.
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9. Жарнама зерттеулердін анықтамасы және оларды жүргізу
шарттары

Жарнама зерттеулері дегеніміз жарнамалык дүрыс шешімдерін 
кабылдау үшін және фирма өрекетіндегі мэлімсіздік жағдайды 
гомендету үшін мэліметтерді жинау, оларды өңцеу, талдау үрдісі 
болып табылады.

Жарнама зерттеулерінің максаттары эртүрлі болуы мүмкін. Ең 
бастысы ол зерттеулер әлуетті түтынушыларды анықтауы тиіс, 
олардың қажеттерін зерттеу, нысаналы рынокты таңдап алу үшін 
тауарға деген бүгінгі жэне болашақ сүранысты белгілеу болып 
табылады. Рынокты таңдап алғаннан кейін оның ішінде болып 
жаткан өзгерістерге дер кезінде тиімді ықпал жасау үшін оның 
күбылыс ағымында бақылау қажет. Рыноктың үзақ мерзімдегі даму 
бағытын болжау үшін оны зерттеу керек. Белғіленген болжау 
фирманың мақсатын анықтау жүмысына, стратегиясын жэне жүмыс 
жоспарын жетілдіруге неғізі болады. Әсіресе маркетинг зертгеулері 
рынокқа жаңа тауарды дайындауда, оны еңдеп, шығаруда маңызды 
орын алады.

Жарнаиа зерттеулері нәтижелі жэне. тиімді болуы үшін келесі 
шарттарды орындау қажет:

біріншіден, зерттеулер кешенді жэне жүйелі түрде етуі қажет; 
екіншіден, жоғарыда айтылған ақпаратқа қойылған талаптарды 

ескере отырып зерттеулерде ғылыми тэсілдерді қолдану кажет;
ушіншіден, халықаралық Сауда Палатасы жэне қоғамдық пікірді 

зерттеу Еуропа қоғамы бекіткен жарнамалық жэне элеуметтік 
зерттеулері практикасының Халықаралық Кодексіне сэйкес 
жүргізілуі тиіс;

төртіншіден, маркетинг зерттеулері жүмыстары мүкият 
жоспарлануы жэне жүйелі сатылануы тиіс.

Жарнамалық зерттеу үдерісі. Жарнамалық зерттеу үдерісі 
белгілі сатылардан түрады. Барлык жүмыстар белгіленғен тэртіп 
бойынгпа өткізіледі. Мысалы, екінші ретті ақпарат фирма мәселелері 
мен мақсатын аныктамайынша зерттелмейді, ал. бастапқы ақпарат 
екінші ретті ақпаратты толық зерттеғенғе дейін жиналмайды. 
Бастапқы ақпарат барлык жағдайда керек бола бермейді, егер фирма 
мәселесін онсыз-ак шешсе оньщ кажеті жоқ. Ал екінші реггі ақпарат 
сүрақтарға толық жауап бермесе, онда бастапкы мэліметтерсіз 
мэселені шешу қиындайды.

Зертгелетін мәселені анықтау сатысы маркетинг зерттеулердің 
бастапқы қадамы болады. Зерттелетін мэселені накты белгілеу 
аркылы тек қажетті ақпарат жинап, мәселені тиянакты шешу
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жолдары белгіленеді. Сонымен қатар акдаратты жинауға жұмсалған 
қаражатты үнемдеуге мүмкіндік беріп, белгіленген зерттеу мэселесін 
басқа мәселеден анық айыруға қамтамасыз етеді. Сондықтан бүл 
зерттеу сатысының сапалы орындалуы зерттелген мәселе бойынша 
неғүрлым аз шығынмен тез арада терең талдау жүргізіп, үтымды 
шешім қабьшдауға мүмкіндік береді.

Кейбір жағдайда зерттелетін мәселенің өзін және зерттеу 
максатын анықтау үшін алдын ала зерттеулер жүргізіледі.

Екінші ретті ақпаратты жинагі, талдау сатысы зерттеу мэселесі 
онсыз шешу мүмкіндігі болса да міндетті түрде жүргізіледі. Екінші 
ретті ақпараттың жалпы кұндылығын бағалау үшін оның жақсы 
жактары мен кемшіліктері анықталады.

Екінші ретті ақпарат көп түрлі көздерінен алынады. Негізінде 
оларды екі түріне бөлуге болады: ішкі жэне сыртқы акпарат. 
Біріншісі фирманың өзінен алынады. Ол - фирманың қаржы т.б. с.с. 
баланстары, тауар өтімі туралы мэліметтері, кірісі мен шығысы, 
клиенттер есебі, қорлары туралы мэліметтер, одан бұрын жүргізілген 
зерттеулердің нэтижелері. Екіншісі сырттан алынған ақпарат 
мэліметтері. Олар үкімет мәліметтері жэне де басқа жақтан алынатын 
мэліметтер. Үкімет мәліметтері негізінде мемлекеттік статистикалық 
орындары арқылы кең көлемде тегін немесе номиналды бағамен 
таратьшады. Алайда үкіметтік мәліметтер эдетте кешіғіп 
жарияланады.

Ал басқа мәліметтер негізінде мерзімді басылымдар аркылы 
түседі. Олар кітаптар, монографиялар; журналдар, газеттер, жеке 
мениііктегі зерттеу ұйымдарының коммерциялық мэліметтері 
(мысалы, Қазакстандағы "Бриф" маркетинг агенттігі) т.б.

Егерде екінші ретті мэліметтері жете зерттеу үшін жеткіліксіз 
болса, бастапкы акларатты жинау қажет. Бастапкы мэліметгердің 
жалпы маңыздылығы бағаланады. Ол үшін оның үтымды жақтары 
мен кемшіліктері анықталады. Бұл талдау жұмысының тэртібі 
кестеде шамамен көрсетілген. Бастапқы ақпарат жинау үшін зерттеу 
құрылымы (мэліметтерді жинау және талдау кезінде нүсқау ретінде 
қолданатын зерттеу жоспары) жасалуы қажет. Онда мыналар 
анықталуы тиіс:

1. Мәліметтерді кім жинайды? Фирма езі жинауы немесе 
сырттан зерттеу фирмасын жалдауы мүмкін.

2. Қандай ақпарат ж ш ау қажет? Керекті ақпараттың келемі 
мен түрлері зерттеу мэселесіне байланысты анықталуы кажет.

3. Кімді жэне нені зерттеу керек? Бұл жерде зерттеу обьектісін 
(мысалы, тұтынушыларды, өткізу арнасын, бэсекелестерді т.б.), 
таңдау эдісін және зерттеу көлемін (мысалы, асханадағы 1000
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ш удетті немесе коридордаш эр 20-шы студентті сұрау) анықтау 
Іі ІШ С Т .

4. Мэліметтерді жинауда цандай әдістерді цолдануга болады?
Іііістапкы мәліметтерді, негізінде төрт әдіспен жинайды:

снуалнама, бақылау, тэжірибе, еліктеу (имитация) әдістері аркылы. 
('<іуалнама әдісінде сұрайтын адамдармен жеке кездесу немесе 
юлефон, пошта арқылы олардан жүйөлі түрде ақпарат жинауға 
болады.

Жеке кездесу арқылы сауалнама сүраушымен бетне-бет 
жүргізіледі. Бұл эдіс икемді, толық жауан алуға жэне мэлімсіздікті 
гомендетуге мүмкіндік береді. Алайда оның жүргізілуі кымбатқа 
і үсіп, жоспардан ауыткуы мүмкін. Телефон арқылы сауалдаманың 
үтымдылығы оның тез уақыт ішінде жүргізіліп, аса қымбат 
сместігінде. Телефон арқылы алынған жауаптар тым кыска немесе 
кейде қажетті жауап алынбауы да мүмкін. Пошта арқылы жүргізілген 
сауалдама ең арзаны және эр жерде түратын керекті адамдармен 
байланысуға болады. Оның кемшілігі жауаптың кешігіп келуі немесе 
мүлде болмауы да мүмкін..

Сүрақ ашық немесе жабық түрінде болуы мүмкін. Ашық сүракқа 
сүранатын респондент өзі білгенінше жауап береді. Ал жабык 
сүрақта жауаптың эртүрлі варианттары беріледі. Респондент оның 
ішінен біреуін (екеуін) таңдап алуы мүмкін. Жабык сүрақтар 
бойынша талдау жасау, қорытынды шығару оңайға түседі.

Бақылау әдісі арқылы бүгінгі және кешегі іс-эрекеттер нактылы 
жағдайда зертгелінеді. Адамдарға сүрақ қойылмайды жэне олар 
зерттеу жүріп жатқанын сезбейді. Сондықган мәліметтер бүзылмай 
алынады. Бүл эдістің кемшіліктері де баршылық. Бақылау жасырын 
болғандықтан зерттеушілер кейде бакылауға алынған 
түтынушылардың кимылын дүрыс түсінбеуі мүмкін.

Тэжірибе арқылы зерттеу эдісінде бір немесе бірнеше факторды 
өзгертін, калған факторды өзгертпей отырып зерттеуге алынған 
объектінің өзгерісін анықтайды. Мысалы, тауардың орауы сату 
мөлшеріне тигізетін әсерін белгілеу үшін басқа факторларды 
өзғертпей, тауардың эртүрлі орауын үсынады. Осыдан кайсысына 
сүраныстың көбірек болғанын анықтайды.

Еліктеу эдісінде ЭЕМ (ЭВМ) қолданылады. Мүнда алдымен 
бақыланатын немесе бакылауға жатпайтын факторлар үлгісі 
жасалады. Олар компьютерге енгізіледі. Соның негізінде каракет 
нәтижесіне жалпы маркетинғ стратегиясы қалай әсер ететіні 
анықталады.

5. Зерттеуге қанша шыгын керек? Оны аныктау үшін жалпы 
жэне нақтылы шығындары есептеледі. Ол інығындар зерттеу
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қорытындысының табыс нәтижесімен салыстырылады, демек 
зерттеу тиімділігі анықталады.

6. Мэліметтерді кімдер жинайды? Бұл сурақтың жауабында 
мэліметтерді жинаумен айналысатын адамдар белгіленеді, олардың 
жұмысты орындау қабілеті, мамандық дэрежесі, білім даярлығы 
анықталады.

7. Мәліметтерді жинау уақыты цандай? Демек акпарат жинау 
мерзімі аныкталады.

8. Қаіиан жэне цайсы жерде мәлтеттер жиналады? Осы 
сурақтарға да зерттеудің ерекшелігіне сэйкес ңақтылы жауап берілуі 
кажет.

Ал мәліметтерді тачдау сатысына келсек, мұнда әртүрлі 
мәліметтерді талдау, оларды өңдеу эдістері қолданылады, жиналған 
мәліметтерден керектісін алу, керек емесін іріктеп шығару 
жұмыстары жүргізіледі.

Зерттеу цорытындыларын шыгару аркылы шешімдер мен 
үсыныстар болжамдалынады жэне зерттелінуге алынған мәселені 
шешу жолдары белгіленеді.

Маркетинг зерттеулері қорытындысы туралы зерттеу 
жүргізгендер есеп береді. Әрбір тауар түрлерінің немесе олардың 
типтік түрлерінің рыноктары калыптасады. Мысалы, астық рыногы, 
түсті немесе қара металл, мақта, ет, сүт т.б. көптеген тауар 
рыноктары болады.

Тауар рыноктарының топтасуы. Іс-тәжірибелік маркетингте 
рыноктыд абстракты үғымы мүлдем пайдаланылмайды. Рынок 
эркашан нақтылы белгілі тауар түрінде айтылады. Тауар 
рыноктарының сипаты эртүрлі. Екі бірдей, мүлде үқсас рынок 
кездеспейді. Рыноктың эркайсысы өндіруші мен тұтынушы 
арасындағы экономикалық байланысты анықтайтын факторлармен 
сипатталады. Ал ол факторлар эр аймақта эрқалай. Сондықтан кең 
белгілер ортағын пайдалану арқылы тауар рыноктары 
топтастырылады

Рынок дегенімізді қажеттіліктің пайда болуы мен оның 
шоғырлану ортасы жэне соның негізіндегі қозғалыска келетін 
өндірістің, тауар өткізу жүйесінің, т.б. жарнамалық іс-қимыл, 
мүдделердің тоғысатын жері деп түсінген дүрыс болады. Рынокты 
таңцап алу үшін жэне оның ерекшеліктерін дүрыс ескеру үшін осы 
тэрізді рыноктардың топтастырылуы кэсіпкерлік эрекетте маиызды 
опын яғни эрекетте маңызды орын алады.

Рынок сыйымдылығын және коньюнктурасын анықтау. 
Таңдап алынған рынокты зертгеудің неғізгі мақсаттарының бірі - 
оның сыйымдылығын анықгау болып табылады. Бұл көрсеткіш нақты



рынокта жұмыс істеу мүмкіндігін белгілейді. Рыноктың 
с һ і  ііымдылыгы дегеніміз белгіліуакыт (көбінесе бір жыл) аралығында 
түгынушыға өткізілген тауар көлемі мен белгіленеді. Рыноктың 
еыйымдылығы ақшалай жэне тауардың заттай сандық 
корсеткіштерімен.

Рынок сыйымдылығы көрсеткіші арқылы нысаналы рыноктык
о ігеру бағытын, оның болашағын бағалауға болады.

Зерттеу іс-тэжірибесінде рынок сыйымдылығымен бірге баска да 
корсеткіштер колданылады (рыноктағы фирманың үлесі, рынок 
конъюнктурасы). Өйткені бұл көрсеткіштер фирма жумысының 
нәтижесін біршама анықтайды. Рыноктагы фирманыц үлесі оның 
сатылған тауарының көлемі сол тауардың рыноктағы жалпы әлуетті 
сыйымдылығына катынасы арқылы белгіленеді.

Ал рынок конъюнктурасы дегеніміз сүраныс пен ұсыныстың өзара 
қатынасы, рыноктағы баға деңгейі, бағаның серпіні, белгілі уақыт 
ішіндегі рыноктағы жалпы экономикалык жағдай. Рынок 
коньюнктурасы экономиішшқ, саяси, ғылыми-техникалық, көптеғен 
басқа факторлардың эсері арқылы қалыптасады. С-ол факторлардың 
эсеріне сэйкес даму бағыты мен серпіні қалыптасады.

Рынок коньюнктурасын зерттеу жүмысы 5 аспектіні қамтиды: 
өндірісті, сүраныс пен түтынуды, тауар артыкшылығын, сауда 
шарттарын, бағаны талдауды.

Рынок коньюнктурасын зерттеу жүмысының алдына тек 
рыңок жағдайын анықтау ғана емес, сонымен қатар оның 
келешектегі даму мүмкіндіктерін болжау максаты да қойылады.

Ж арнаманы жүргізу тәсілдері. ¥сынылған тауар 
түтынушыларға, эрине, үнай бермейді. Түтыңушылардың 
үнатымдылығы олардың табысына, жүмысына, түрмысына, жасына 
т.б. байланысты. Тұтынушылар эртүрлі, олар эр жерде (қалада, 
ауылда) тұрады, олардың мүқтажы мен қажеттері эртүрлі. Сондыктан 
фирма тиімді жүмыс істеу үшін өзіне лайыкты рынок сегментін 
таңдап алуы керек. Рыноктың сегменті дегеніміз сүранысы жағынан 
үксас түтынушылар тобы болады. Алайда тауардың сүранысына 
карай сатушылар рынокты бірдей сегменттей бермейді. Осыған 
сэйкес жарнаманың 3 түрі қарастырылады:

Ж алпы Жарнама. Сатушы өзінің тауарын барлық 
түтынушыларға бірдей үсынып, бір типті өндіріспен, етімді 
біркелкі ынталаидыру тэсілдерімен айналысады. Бүл тэсілдің 
жағымдысы: біркелкі өндіріс колемі үлғайып, шығындары азаяды, 
сондықтан баға төмендейді, соның негізінде әлуетті рынок үлғаяды.

Дифференңиалды маркетинг. Тауар эртүрлі рыноктарға әртүрлі 
касиеттерімен, сапасымен, орауымен үсынылады. Мысалы,
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Қазақстандағы "Фуд мастер" сүт өнімдерін (сүт, ряженка, қаймақ, 
айран, балмүздак, йогурт) эртүрлі шығарады. Соидықган бүл 
тауарлар эртүрлі сегменттерде жақсы сатылады. Өйткені эрбір 
түтынушылар тобының талабына барынша сэйкестелінген.

Нысаналы Жариама. Мүнда өндіруші сегменттерді айырып, 
олардың ішінен біреуін немесе бірнешесін таңдап алып, солардың 
талабына сәйкес өндіріп, өзінің арнайы маркетинг кешенін үсынады. 
Мысалы, майы алынған қатық майлы тамақ жемейтін түтынушылар 
тобына үсыньшады. Қазіргі кезде фирмалардың көбісі жалпы 
жэне дифференциалды маркетинг тэсілдерінен нысаналы
маркетингке көшуде, ойткені ол маркетинг мүмкіндіктерін толык 
белгілеп, пайдалануға көмектеседі. Нысаналы маркетинг міндетті 
түрде

♦ рынокты терең сегменттеуді
♦ олардың ішінен дәл нысаналы сегментін таңдап алуды
♦ рынокта тауарды дүрыс жайғастыруды талап етеді [30].

Такырыпты цайталауга арналган сүрацтар:
1. Қонақ үй шаруашылығында кызметкер жэне оның маңызы
2. Қонақ үйде жүмыс істейтін қызметкерлер жэне олардың жалпы 

ерекшеліктері туралы жалпы түсінік
3. Қызметкерлердің атқыратын міндеттері жэне жауапкершілігі 

туралы жалпы түсінік
4. Қонақ үй шаруашылығында қызметкерлерді баскарудың 

максатгарын атап жазыңыз
5. Қонақ үй қызметкерлерінің жеке жэне кәсіби қасиеттерінің 

сипаттамасы
6. Қызметкерлерге қойылатын талаптарды атап жазыңыз
7. Қонақ үй шаруашылығында қызметкерлерді басқару сатыларын 

атап қысқаша түсіндіріңіз
8. Қонақ үй шаруашылығында қонақтарды қабылдау жэне 

орналастыру бөлімі нің кызметі туралы айтыңыз
9. Қабат кызметтері бөлімінің қызметі туралы айтыңыз

10. Қонақ үй жариамасыныи нарығын сегменттеу

Маркетинг түрғысынан қарағанда рыноктар бір-біріне 
үксамайтын, эрбір рынокта ерекше түтынушылардан түрады. Ал 
коммерциялық эрекет табысты болуы үшін түтынушьшардың әртүрлі 
категориясының айрықша талабын есепке алу керек. Міне осы 
рынокты сегменттеудің негізі болады. Сонымен рынокты
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хіепттеу дегеніміз рыноктағы тұгыну-щыларды эртүрлі топтарға 
Гюлу жэне эр тонтың талабына сай жеке тауарлар мен оның 
маркетинғ кешенін ұсыну болады. Рынокты сегменпеу ұғымын 
түцгыш рет 50 жылдары Смит Уэнделл пайдаланды және бүл тэсіл 
жалпы маркетинг стратегиясы ретінде үсыньшды. Сегменттеудің 
исгізгі мақсаты өндірілген, жетілген жэне өткізетін тауарға нақтылы 
сатып алушьгаы қамтамасыз ету болып табылады.

Маркетинг іс-тэжірибесінде рынокты сегменттеу аркылы фирма 
мі.інандай нэтижелерге ие болады:

'гұіынушылардың әртүрлі тауарға деген қажетін 
қанағаттандыру деңгейін максималды дэрежеге жеткізеді;

фирманың тауарды өндеуге, ендіруге, еткізуге кеткен 
шығындары үтымды жэне үйлесімді болуын қамтамасыз етеді;

• элуетті түтынушылардың іс-эрекетін айкындап, талдау 
пегізінде қолайлы маркетинг стратегиясын жасауға кемектеседі;

• тауардың, фирманың бэсекелік кабілетін жоғарылатуға 
қамтамасыз етеді;

• бүрын басқа фирмалар ескермеген жаңа рынок сегментіне 
шығу арқылы бэсекелік күресті жоюға немесе оны төмендетуге 
мүмкіндік береді. Бүл бәсекеге кететін шығынды азайтады.

Түтыну тауарлары рыногын сегменттеу негіздері Рынокты эртүрлі 
көзқараспен бірнеше сегменттерге бәлуге болады. Өйткені тауардың 
сүранысы түтынушылардың көптеген ерекшелігіне байланысты. Сол 
ерекшеліктерді топтастыра отырып: рынокты сегменттеуге болады.

Мысалы, түтыну тауарлары рыногын сегменттеуде мынандай 
негіздер алынады: геофафия, демоірафия, психография,
түтынушылардың қүлығына қарай.

1. География негізінде рынокты сеіменттеуде сатып алушьшарды 
мекендеу орнына (қала, аудан, облыс) немесе кпимат жағдайына 
карай беледі. Мысалы, түтынушыларды ОҢТҮСТІК, СОЛТҮСТІІС, Батыс, 
Шығыс жэне Орталық Қазақстан аймақтарына бөлуге болады. 
Ойткені олардың ахуалында, демек сүранысында едэуір 
айырмашылық бар.

Бүл сегменттеудің ең оңайы болып табылады. Сегменттеудің 
басқа негіздерінен фирмалар оны бүрын пайдаланды, өйткені 
тауарды сатудың кеңцік алқабын біріншіден ескеру қажет болды. 
Региондардың климаттық айырмашылықтарына немесе 
экономикалық, мэдени, үлттық, тарихи дэстүрлердің ерекшеліктеріне 
қарай сатып алушылардың түтыыу талғамдары эркалай болғандықтан 
бүл сегментгеудін маңыздылығы бүрынырак көзге түскен.

2. Демография негізінде рынокты сегменттеу принципі де 
ете жиі қолданылатындарға жатады. Оның сипаттамалары-ның оңай
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қолға түсуімен, уақыт жағынан түрақтылығымен, сұраныспен тығыз 
байланыстылығымен ерекшеленеді.

Бүл сегменттеудін негіздері мына керсеткіштермен айқындалады 
[31]:

♦ жынысына қарап түтынушыларды бөлу (ерлер және эйелдер);
4 жасына қарай: нәрестелер - 6 жасқа дейін, балалар - 6-11 

жастағылар, жасөспірімдер - 12-19 жастағылар, жастар - 20-34 
жастағылар,

орта жастағылар - 35-49 жас арасындағылар, егде жастағылар - 50- 
64 жас арасындағылар, қарттар - 65 жастан жоғарылар;

♦ ұлтынақарай;
♦ біліміне карай (бастауыш, орта, жоғары білімі барлар);
♦ отбасы адам санына қарай (2 басты, 3-4 басты, 5 басты, 5 бастан 

астам);
♦ табыстың деңгейіне қарай (төмен, орташа, жоғары);
♦ отбасы өмір кезеңіне қарай (жаңадан отау тіккендер, балалары 

кәмелетке толмағандар, т.б.).
Демографиялық сегменттеуді жүргізу үшін халық санағы кең 

мүмкіндік береді.
3. Психографиялық негізінде тұтынушьшар сипаттамалары бір 

тұтас кешенді болып келеді. Өйткені мұнда тұтынушылар тұрмыс 
қалпы тұрғысынан бөлінеді. Рынокты сегмемттеудін бүл негізі 
мынандай көрсеткіштерге сүйенеді:

♦ қоғамдық топтарға карай сегменттеу (жалпы тұрмысына 
карай қандсй тауарларға сұранысы болады, мысалы, автомобильдің, 
киімнің, демалыс түрлерінің т.б. тауарлардың қандай түрлеріне 
сұранысы бар);

♦ өмір тануына қарай сегменттеу, мысалы, үлттык салт дэстүрге 
берілуі, өмір қүштарлығы, әсем заттарға қүштарлығы, т.б.;

♦ елікпе мінез жандар, ел көзіне түскенді жат көретіндер, беделді 
жандар, атакқүмарлар, т.б.

4.Тұтынушылардың құлығына қарай рынокты сегменттеу, 
көптеген мамандардың пікірі бойынша, рынок сегментін қүрудағы 
логикалық негізі болып табылады. Сегменттеудің бүл принципі 
к;осымша жэне аса маңызды сегмент қатарларын белгілеуге мүмкіндік 
береді. Бұл сегментгеудің маңызды белгілері мыналар:

♦ сатып алу себебіне қарай тұтынушылар бөлінеді:
а) күіще сатьш алушыларға,
б) тек аса қажет жағдайда сатып алушыларға;
♦ іздеген үтымына карай:
а) өнімнің сапасы,
б) сатушы көрсететін қызметі,
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в) тауардың тұтынуынан түсетін үнем,
г) заттың сатып алған орынымен есте қалуы (ескерткіш);
♦ түтынушының мэртебесіне карай:
а) тауарды түңғыш рет түтынады,
б) бүрын түтынған,
в) элуетті тұтынушы,
г) жаңа сатып алушы,
д) түрақты сатып алушы;
♦ түтынудың үдемелі каркындьшығына карай:
а) парыксыз тұтынушы,
б) орташа түтынатын түтынушы,
в) белсенді түтынатын түтынушы;
♦ тауармен таныстығына карай:
а) тауар туралы білмейтіндер,
б) тауар турапы білетіндер,
в) ақпарат арқылы білетіндер,
г) тауарды қалаушылар,
д) тауарды сатып алуға ниеті барлар;
♦ тауарға деген ниетіне қарай:
а) тауарды куана қарсы алушылар,
б) тауарды үнататындар,
в) парықсыздар,
ғ) тауарды алуға қарсы болғандар;
♦ өз пікірін сақтау дәрежесіне қарай:
а) сөзсіз өз пікірін сақтаушьшар,
б) пікірі өзгерсе де уәдесінде түратындар,
в ) пікірі мен уэдесі түрақсыздар,
г) айнымалылар.
Рынокты сегменттеудің осы негіздерін араластырса бірге қосып 

пайдалануға болады. Алайда ол қиынға түседі. Олардың бірге 
қосылып пайдалануы тауардың ерекшелігіне байланысты.

Тақырыпты щйтачауга арначган сұрақтар:
1. Туристерге қызмет керсету маркетингінің орналастыру 

күралдарының жіктелімдері?
2. Қонақ үйлер шаруашылығында қызмет көрсету маркетингінің 

төрт негізгі тобы ескерічген, соларды ата?
3. Қонақ үй шаруашылығында орнапастыру қызметі маркетингінің 

мазмүны қандай?
4. Қонак үйдің категориясына тэуелсіз эрбір нөмір кандай жиііаз 

бен қүрал- жабдықтармен жабдықталуы керек?
5. Қонак үй бизнесін басқаруда қызмет көрсету маркетингінің 

негізгі қасиеттерін атап өт?
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6. Қонақ үй шаруашылығындағы қызмет көрсету маркетингінің 
негізгі сипаттамалары жэне басқару проблемаларын атап өт?

11. Қонақ үйдегі медиа жарнаманын қызметі

Онлірілген тауарды түты нуіп ы ларға қарай жылжыіуға 
бағытталған ақылы эрекеттер жарнама деп аталады. "Жарнама" латын 
тілінен аударғанда "айқайлау" ұғымын синаттайды.

АҚТ Маркетинг Ассоциациясының анықтамасы бойынша, 
жарнама дегеніміз тауарларды, кызметтерді, идеяларды 
тұтынушыларға қарай жылжытуына арналған "кез-келген" әрекеттер 
нысандары және нақтылы жағдайды есепке ала отырып, анағұрлым 
тиімді тәсілдер мен эдістерді қолдана отырып, әлуетті 
тұтынушылардың назарларын жарнамалау обьектісіне аудару үшін 
орындалатын ақылы қызметтер деп анықталған.

Жарнама ерекшеліктері:
• қоғамдык сипаттама алады;
• үгітгеуге қаражат қабілеттілігі бар сатушы жарнама арқылы 

өзінің хабарландыруын бірнеше рет қайталай алады;
• мәнерлік - түс, дыбыс, шрифт арқылы тауарды тартымды 

көрсетуге болады;
• иесіз жарнама монолог ретінде ғана жасалады.
Жарнаманың атқаратын қызметтері Рыноктағы жарнама бернесі:
• экономикалық бернесі - сұранысты қалыптастыру, өтімді 

ынталандыру, тұтынушыларға тауарларды алғызуды тездету арқылы 
"сату - алу" удерісін тездетеді;

• акпараттық бернесі - тұтынушыларды өндірушілер туралы жэне 
олардың тауарлары туралы ақпарат ағымдарымен қамтамасыз етеді;

• коммуникациялық бернесі - маркетинг зерттеулері кезінде 
қолданатын сауалдама, түтынушылар пікірлерін жинау, тауар өтімін 
талдау арқылы жарнама рынокпен жэне тұтынушымен қайтара 
байланысын қамтамасыз етеді;

• бақылау бернесі - рыноктағы өнімдердің жылжуын бақылауға 
мүмкіндік береді;

• түзетім бернесі - өткізу саясатын жэне жарнама қызметін 
үтымды жағына өзгертуге мүмкіндік жасайды;

• сүранысты басқару бернесі - нақты түтынушьшар топтарына 
көзделген эсер тигізу жолдарын табуға мүмкіндік ашады.

Жарнаманың жоғарыдағы айтылған көптеген бернесі оның 
эмбебап сипатын керсетеді және оның жеке түрлерін бөліп талдауды
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кажет етеді. Жарпаманың түрлерін айыруда көптеген белтілер 
колданылады.

Маркетинг жүйесіндегі жарнама қызметі бірқатар сатыларға 
болінген қүрамдас үдеріс ретінде сипатталады.

Жарнама мақсаттары кэсіпорын қабылдаған жалпы маркетинг 
жэне коммуникациялық стратегняларына сэйкес анықталады. Ол 
мақсаттарды екі үлкен топқа бөлуге болады:

1) тауарды өткізу саласына байпанысты мақсаттар - сату көлемін 
молайіуға жэне түтынушылардың тауарды сатып алуын 
ынталандыруға арналады;

2) коммуиикация саласына байланысты максаттар - нақты 
идеяларды хабарлауға, кәсіпорынның бейнесін қалыптастыруға, 
түтыну эдетін ыңғайлы өзгертуге бағытталады.

Жарнама мақсаты негізінде жарнамалық жариялау шешімдерін 
қабылдау тэсілдері аныкталады. Алдымен үсынатын тауардың 
ерекше қасиеттері талданып, соның ішіндегі гүтынушыларға аса 
маңыздыларының тізімі жасалады. Одан кейін жарнамалык 
жариялаудың кандай мақсатты аудиторияға арналуын нақты анықтау 
керек. Жарнамалық жариялауды дайындаған кезде мына мәселелерді 
шешу қажет:

1) жарнамалық жариялаудын қүрылымын;
2) жарнамалык жарнялаудың түрін;
3) жарнамалық жариялаудың бет-бейнесін. Жарнамалық 

жариялаудың кұрылымы АІОА (Айепііоп - назар, Шегезі: - қызығу, 
Оиіриі - ықылас, Асііоп - эрекет) талаптарына сэйкес болуы 
қажет. Дүрыс қүрастырьшған хабарландыру тартымды да қызықты 
болады. Ол хабарландыруды адам кайтара оқуы, немесе көруі 
мүмкін. Хабарландырумен түгел танысып, жарнама объектінің 
дәлелдігіне толық сенсе, түтынушы тауарды сатып алуы мүмкін.

Жарнамалық жариялаудың түрі тауарды түтынушыға көрсету 
эдісіне байланысты. Көрсету эдістерінің бірнешесі болады. Олар: 
тауардың үнатымды жақтарымен клиенттердің пікірлерін игеру, 
қажеттіліктерді қанағаттандыратын тауардың жағымды қасиеттерін 
анық жэне дөлелді керсету, нақты жағдайда тауарды қолдану 
тэсілдерін көрсету, түщнушының көңілін көтеру үшін әзіл-сықақ т.б. 
жағдай жасау.

Жарнамалык жариялаудың бет-бейнесі көзделген ойды 
түтынушыға ауызша не жазбаша түрде жеткізуі керек. Жарнамада бес 
түрлі атқарымдық бет-бейнесін айыруға болады:

♦ ресми іскерлік;
♦ ғылыми түрде кэсібнлік;
♦ жариялымдық;



♦ әдеби тілмен сөйлеу;
♦ дөрекі тілмен сөйлеу.
Жарнамалық жариялауды дайындаумен бірге жарнама тарату 

кұралдарын тандау мәселелері де шешілуі кажет. Жарнама тарату 
құралдарын таңдау кезінде мына сұрақтарға жауап табу кажет 
болады:

♦ Кімнің кажетін қамту кажет? Бұл сұраққа жауап беру үшін 
максатты жэне әлеуетті іұтынушыларды накты табу керек. 
Ол ушін рынок сегменттеуі жүргізіледі.

♦ Әлеуетті тұтынушылар қай жерде орналасқан? 
Түтынушылардың көбі орналасқан жерде жарнама берілуі тиіс.

♦ Қашан жэне қайсы кезде жарнама берілуі керек? Демек 
уақытты (жылы, айы, аптасы, күні, сағаты) анықталуы керек.

Жарнама тарату қүралдарын таңдауына мынадай факторлар әсер 
етеді.:

♦ жарнаманың мақсаты;
♦ жарнамалайтын тауардың ерекшеліктері;
♦ рыноктың керекті камту көлемі;
♦ жарнама тарату арнасының мақсатты аудиториясының 

сипатына сәйкестігі;
♦ бэсекелестердің жарнамалық эрекеттері;
♦ керекті қүралдардың қолда болуы;
♦ жарнаманың нарқы,
Жарнама тарату қүралдары анықталғаннан кейін жарнамаға 

қажет каржы көлемі есептеледі. Жарнама қаржы көлемі анықталғанда 
келесі факторлар есепке алынады:

♦ болжаған өткізу рыногының көлемі мен мөлшері;
♦ кәсіпорын маркетинг кешөніндегі жарнаманың ролі;
♦ тауардың өмір кезеңцері;
♦ бэсекелестердің жарнама шығындары;
♦ өзінің каржы мүмкіндіктері.
Жарнама қаржысы коммуникация кешенінің жалпы шығындары 

сметасына енгізілуі тиіс.
Дәрежелі жарнама көптеген шығындарды талап етеді. Сондықтан 

жарнама қызметінің тиімділігін бағалау жұмысы өте маңызды орын 
алады. Оның өзі мынадай мүмкіндіктерді береді:

♦ жарнаманың пайдалылығы туралы акпарат береді;
♦ эрбір жарнама тарату кұралдарының нэтижелілігін көрсетеді;
♦ әлуетті тұтынушыларға жарнамаішң оңтайлы эсер ету 

шарттарын аныктайды.
Жарнама науқаны мен құралдарының тиімділігін нақты абсолютті 

санмен анықтау мүмкін емес. Осы туралы американдық кэсіпкер



Джчш Ванемейкер былай дейді: "Менің жарнамаға жұмсаған 
іімиаларымның бірталайы бекерге кететінін білемін. Бірақ оның 
пақты мөлшерін анықтай алмадым". Салыстырмалы есеп бойынша 
/карнама өзін сонда да ақтайды. Мргда жарнаманың экономикалық 
піімділігі мен жарнаманың психологиялык әсер ету тиімділігін айыру 
қажет. Жарнаманың экономикалық тиімділігі жарнаманың сату 
колеміне тигізетін әсерімен анықгалады. Ол үшін оперативті жэне 
бухгалтерия мәліметтерін талдау керек.

Жарнаманың психологиялық эсер ету тиімділігі элуетті 
і үтынушылардың назарын тарту деңгейімен жэне жарнамалық 
жариялауды тьщңаушылар қаншалықты еске сақтау деңгейімен 
анықталады. Бүны тұтынушылар қимылдарының әзгерістерін 
шамалап білуге болады. Ал оны нақты есептеп шығару қиындау.

Тауар өтімін ынталандыру. Тауарды сатуда өтічді 
ынталандыру үшін қыска мерзімде түрткі шаралар пайдаланады. 
Отімді ынталандыру шаралары келесі жағдайларда қолданылады:

1) рынокта үқсас түтыну қасиеттерімен бэсекелес тауарлар 
сатылған кезде;

2) рынокх<;а жаңа тауарды үсынғанда, немесе фирма жаңа 
рынокқа шыққан кезде;

3) тауар "қүлдырау" омір кезеңіне келген кезде;
4) төмендеген сұранысты жандандыру үшін;
5) үсынған тауарларға тұтынушылардың ақпараттығын күшейту 

үшін.
Отімді ынталандырудың төмендегі ерекшеліктері орын алуы тиіс:
♦ тауарға деген тартымдылықты күшейту - ол үшін әлуетті 

тұтынушылар арасында лотерея, купондар таратылады жэне 
бағаны төмендету арқьшы оларды кызықтыру;

♦ сатып алуға шақыруларды көбейту - ол үшін тез арада сатып 
алуға шақырулар әдісі қолданьшады;

♦ сатып алуға тұтынушыларды талаптандьгру - ол үшін 
тұтынушыға құнды болып табылатын жеңілдіктер, кепіл-демелер, 
бағаны төмендету эдістері колданылады.

Өтімді ынталандырудын ҮШ жолы бар:
♦ Сауда саласында (делдалдарды) ынталандыру. Бұл жол жанама 

өткізу арналарын пайдагганьхлады. Делдалдарды ынталандыру үшін 
мына әдістер қолдаңылады: баға жеңілдіктері, біріге жарнама 
жүргізу, сауда жарыстарын жүргізу, тауарды тұтьшушыға жеткізу.

♦ Откізумен айналысатын фирма жұмысшыларын ынталандыру. 
Жүмыс сапасын жақсаріу мақсатымен уэждеме колданылады. 
Мысалы, ақшалай, заттай сыйлықтар, қосымша демалыс уақыттарын 
беру, т.б.
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♦ Тікелей тұтынушыларды ынталандыру. Мұнда гұтынушыларға 
баға жеңілдіктері, купондар, кепілдемелер беріледі, тауармен ресми 
таныстырулар еткізіледі.

Қоғаммен байланыстар (паблик рилейшнз) дегеніміз - ол 
фирма туралы қоғамның жақсы пікірін қалыптастыру мақсатымен 
кәсіпорын мен оның тауары туралы коммерциялық жағымды акпарат 
тарату болады. Қоғаммен байланыстары фирманыңтабысты әрекеті 
тәуелді болатын ізгі қарым-катынастарды орнатуға бағытталады жэне 
фирманың беделін қамтамасыз ету мақсатымен жүргізілетін кез- 
келген коммуиикациялық іс-эрекеттерін қамтамасыздандырады. 
Өйткені фирма эрекетінің жемісті болуы өзінің қызметкерлерінің 
іскерлігіне, клиентураға, үкіметке, қоғамға, тұрғылықты халықтың 
басым тобына тэуелді болуы эбден мүмкін. Сайып келгенде, паблик 
рилейшнз деген ұғым фирманың бейнесіне не оны калыптастыратын 
факторларға тікелей катысы бар әрекеттерді камтиды. Бұл қызмет 
аясындағы барлық күш-жігердін басты міндеті і фирмаға деген 
сенімді жэне түсінушілік ахуалды қалыптастыруға бағытгалады. 
Сондықтан паблик рилейшнз саясатының негізгі мақсаггары мыналар 
болады:

1) ішкі саясатты жүзеге асыру: фирма тағдырына оның 
қызметкерлерінін жауаптылығын, оған қатыстылық сезімін 
қалыптастыру, өз фирмасын, оның енімдерін мақтан түту сезімін 
дэстүрлі қалыптастыру;

2) сырткы саясатты жүзеге асьфу: түтынушыларды
фирма өндіретін өнімдермен таныстыру, олардың сапасын көрсете 
білу;

3) фирма бедёлін көтеру: фирманың бейнесін, беделін, жақсы 
атағын, яғни жүмысшылар өздері өндіретін тауарларды (қызметтерді) 
ардақтау.

Коммуникация жүйесіндегі басқа қүрамына қарағанда қоғаммен 
байланыстардың мынадай ерекшеліктері бар [32]:

♦ түсінігі жоғары - жарнамаға карағанда ресми таныстырулар, 
баяндамалар түтынушыларға шынайы, сенімді көрінеді;

♦ түтынушылар кеңінен қамтылады - сатушыларға, жарнамаға 
сеніңкіремей жүргендерге жариялау эрекеті кең көлемде жақсы 
нэтиже береді;

♦ көзге тартымды да жагымды келеді. Қоғаммен байланыстың 
негізгі нысандары мыналар:

♦ бұқаралык ақпарат қүралдарындағы редакция материалдары;
♦ көрмелердің беделді бөлімдері;
♦ кино жэне видеофильмдер;
♦ басылым туындылары;



фирма өкілдерінің маңызды ж эне эйгілі қоғамдық оқиғаларға 
Кіггысуы;

♦ тауармен ресми таныстыру, конференцияларға, семинарларға 
(|>ирма басшыларының қатысуы жэне баяндама жасауы;

♦ спорт жарыстары, қоғамдық окиғалары, музыка концерттері, 
иілім бағдарламалары, ғылыми зерттеулері жэне басқа да демеуші 
.ірекеттері. Бұл шаралардың кеңінен қолдануы ыңғайлы болады, 
сіерде:

1) фирма рынокқа жаңа тауар үсынған болса;
2) бәсекелестер жағынан қарсы әрекеттер жүргізіле бастаса;
3) фирманың беделі төмендесе, фирма жаңа рынок сегментіне 

пе жаңа бейне жасауға үмтылса;
4) дағдарыс жағдайға үрынса: өнімнің сапасына көпшілік жаңа 

галаптар қойса, фирманың жабылуына қауіп-қатер туса, 
қоғамның эртүрлі топтарымен қатынас нашарласа;

5) бірлесіп істейтін фирмалардың жүмысіпьшарымен 
және қызметкерлерімен өзара жаңа қарым-қатынас қалыптаса 
бастаса.

Коммупикация стратеғиясының жалпы мақсаты сүранысты 
ынталандыру, яғни сүранысты көбейту не оны бір деңгейде сақтау 
болады. Осы жалпы мақсатты екі нақты мақсатқа белуге болады. 
Олар:

1. Тауарды немесе қызметті тез арада сату ҮШІН олардың 
сұранысын ынталандыру.

2. Фирма не тауар таңбасының беделін көтеру үшін 
тауарлардың (қызметтердің) сұранысын ынталандыру.

Осы мақсаттарға сәйкес шешілетін мэселелер белгіленеді. 
Белгіленген мэселелерге жэне мақсатқа байланысты коммуникация 
стратегиясы тавдалынады: Ол үшін бірінші кезектегі мэселе болып 
мақсатты аудиториясы анықталады.

Мацсатты аудитория дегеніміз коммуникация стратегиясы 
бағытталған тұтынушылар тобын табу болады.

Максатты аудиторияның сипатына байланысты фирма төмендегі 
екіі стратегияның біреуін тандауы мүмкін.

Өзіне тарту стратегиясында фирманың барлық коммуникапиялык 
күштері түпкі сұранысты күшейтуге бағытталған. Бұл стратегияның 
мақсаты түіжі сұраныс деңгейінде тауарға, оның таңбасына деген 
бейнесіпе жақсы қарым-қатынас қалыптастыру болады. Ал делдалдар 
сол тауарларды сатуға тырысуы тиіс.

Сатып алуға итермелеу стратегиясында маркетинғ кұштері 
делдалдарды ынталандыруға бағытталған. Бұл стратегияда делдалдар
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өздерінің өткізу арналары арқьшы тауарды сатуға тырысып, тупкі 
тұтынушыларды тауарды сатып алуға ынталандырады.

Коммуникацияның жалғыз ғана бір элементі өте сирек 
қолданылады. Әдетте фирма элементтерді үлесімді жэне тиімді 
біріктіру жолдарын іздейді. Ол үшін коммуникация элементтерінің 
жетістіктері мен кемшіліктері зерттеліп анықталады.

Қаржы бюджетін белгілеу кезде коммуникацияның эрбір жеке 
элементтеріне кететін шығыны есептеледі. Қаржы көлемін келесі 
тәсілдер арқылы анықтауға болады:

♦ болжам бойынша болатын шығындар әдісі;
♦ пайыз негізіндегі эдісі;
♦ максималды шығындар негізіндегі эдісі;
♦ бэсекелестер шығынымен салыстыру эдісі;
♦ фирманың мақсатына жэне шешілетін мәселелеріне байланысты 

эдісі.
Коммуникация стратешясының нәтижесін талдап, фирма оның 

жетістігі мен кеткен олқылыктарып біліп отыруы қажет. Егерде сол 
нәтижелері дұрыс талданбаса, фирма коммуникация стратегиясының 
мақсатына жете алмайды. Ол нәтижелерді дүрыс талдау арқасында 
түтынушылардың сұранысын білумен қатар, оның дүрыс 
қалыптасуына жэне етімді ынталандыру шараларының әсерлілігін 
біліп, оларды жетілдіруге мәліметтер алуға мүмкіндік береді. 
Сондықтан фирма қолға түскен ақпаратты жедел есепке алып тез 
арада коммуникация жүйесіне езгерістер енгізіп отыруы қажет.

Белгілі мақсатқа арналған мақсатты аудиторияны таңдау: 
туристік қызметті сегменттеу нарығы туристік қызметтерді 
тұтынушылардың терт деңгейі қолайлырак екендігін керсетеді.

Бірінші деңгей -  тұтынушылар;
Екінші деңгей -  ұйымдар -  тұтынушылар;
Үшінші деңгей -  жергілікті кәсіпорындар -  турагенттер 

басшылары;
Тертінші деңгей -  шетел кэсіпорындары - турагенттер 

басшылары. Фирманың логотипі де осы түстерден түрады.
Туристік фирмада жарнамалық шаралардың тиімділігін бағалау 

үшін келушілерден сұрақ-жауап алынды. Келушіден офиске 
келгенде, агенттік туралы кімнен білгендігі туралы сұралады, ал 
кейде қай фирманың тиімді екендігі мен жарнама да алдымен неге 
коңіл белетіндігі туралы анкета тапсырылады.

Мүндай сұрақ-жауаптардың нэтижесі бойынша келушілер 
жарнаманы радиодан жиі тыңдап, кейде журналдар мен газеттерден 
окиды. Бір жағынан, негізгі келушілер тобын қалталы және бос
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уақыттары жоқ кэсіпкерлер болғандықтан, бұл жағдайда тиімді 
жармама —  бұл радио.

Сайтта құру мен дизайнын жасау дизайнерлік компьютер 
(|>ирмаларына жүктеледі.

Жарнамалық кампаниялар жүзеге асыруды өткізу бөліміне беру 
керек. Қоғамдық жаналықтарды электронды кұрылымдар арқылы 
қолдану туралы жарнамалық агенттіктерге жүгіну жақсы. Берілген 
жарнамалық агенттер жарнаманы теледидар мен радиоға жібереді, 
шағын компаниялар тауар туралы бағдарлама түсіре алады.

Тацырыпты цайталауга арначган сүрацтар:
1. Туристерге қызмет көрсету маркетингінің орналастыру 

күралдарының жіктелімдері?
2. Қонак үйлер шаруашылығында қызмет көрсету маркетингінің терт 

негізгі тобы ескерілген, соларды ата?
3. Қонак үй шаруашылығында орналастыру қызметі маркетингінің 

мазмүны қандай?
4. Қонақ үйдің категориясына тэуелсіз эрбір нөмір кандай жиһаз бен 

қүрал- жабдықтармен жабдықталуы керек?
5. Қонақ үй бизнесін баскаруда қызмет көрсету маркетингінің негізгі 

қасиеттерін атап өт?
6. Қонақ үй шаруашылығындағы кызмет көрсету маркетингінің 

негізгі сипаттамалары және басқару проблемаларын атап өт?



III ҚОНАҚ ҮЙ Ш АРУАШ ЬІЛЫҒЫН ЖАРНАМА АРҚЫЛЫ
ДАМЫТУ ЖОЛДАРЫ

12. Қонақ үй шаруашылығынын жарнама аркы лы  даму 
бағыттары

Қонақ үй шаруашылығындағы кәсіпорындары қызмет көрсету 
маркетигінде кез-келген туристік өнімнің базасы болып отыр. Кез- 
келген сапарда қызмет көрсету маркетигінің орналастыру қызмет 
жнынтығының қүрамыпа кіреді, өйткені келген жерінде адамның 
түнейтін орыны болуы керек. Бүл негізгі қызметті кызмет көрсету 
маркетигінің деңгейі жэне типтері бойынша ажыратьшатын қонақ үй 
кәсіпорындары көрсетеді.

Қонак үй шаруашылығының кызмет көрсету маркетигінің дамуы 
ірі аймактық туристік орталықтарды қалыптастыруда стратегиялық 
мағынаға ие болады. Қазақстанда қонақ үй бизнесі қазіргі кезде 
іскерлік туризм шеңберінде дамуда, бірақ туристік кластерді 
қүрғаннан кейін онымен туризмнің даму болашағы байланысты 
деген болжамдар бар. Бірақ инфрақүрылымның нашар дамуына 
байланысты нөмірлік қорды қамтамасыз ету жайында айту әлі де 
болса ерте.

Қазіргі кезде ең көп сүраныс туристерге бағдарланған орта 
классқа арналған қонақ үйлерге келеді.

Қымбат емес қонак үй сегменті әлі толық игерілген жоқ. Оларға 
бір жүлдызды, екі жүлдызы қонақ үй категориялары, сонымен қатар 
мини-отельдер жэне жалға берілетін пэтерлер кіреді. Бірақ олардың 
барлығы қызмет көрсету маркетигінің жоғары деңгейіне кепілдік 
бере алмайды. Қазіргі кезде түтынушылардың кызмет көрсетуге 
қойылатын белгілі-бір талаптары бар. Қонақ үй шаруашылығындағы 
қызметтердің жаңа түтынушылары салыстыру мүмкіндігіне ие 
болғандыктан, олар қызмет корсету маркетигінің деңгейіне жоғары 
дәрежедегі сынмен және қатал талаппен қарайды.

Аймақтарда қонак үйлер аз көлемде орналасқан. Бүл жерлердегі 
олардың саны мен деңгейі іскерлік белсенділіктің аукымына немесе 
дамыған бизнес ортаға тікелей байланысты. Қонақ үй саны бойынша 
жетекші облыстарға Шығыс Қазақстан, Атырау, Қарағанды, 
Павлодар, Оңтүстік Қазакстан жатады.Қонақ үйлердің көп бөлігі 
Алматы жэне Астана қалаларында орналасқан. Астанада мемлекеттік 
қонақ үйлердің көп бөлігі орналасқан, олардың саны алтау. Жалпы 
Қазакстан бойынша мемлеке меншігіндегі қонак үйлердің саны -  
жиырма бір.
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Аймақтарда 8-40 нөмірлі жанршық пішімдегі жаңа қонақ үйлер 
белсенді түрде сальшуда. Бірақ бүл жағдайда конақ үйлерді 
сертификаттаудың ауыр сызбасы күрделі мәселелердің біріне 
айналып отыр.

Әрбір қонақ үй сертификатты үш жылда бір рет алуы керек, 
Қонақ үйдің қаржы ауыртпалығын азайту үшін жыл сайын 
сертификаттау жүргізіледі, бірақ осындай жұмыс негізгі қызметтен 
алаңдату факторына айналып отыр. Сонымен бірге сертификатгау 
органдары тек қана Алматыда орналасқан, ол өз кезегінде 
аймақтарға сертификат алуды қиындатады. Қазіргі кездегі қонақ 
үйлердің 35%-ті сертификатсыз жүмыс істеуде, дегенмен 
сертификаггау барлық орналастыру құралдары үшін міндетті болып 
табылады.

Қазақстанда қонақ үй шаруашылығындағы желілік қызмет 
көрсету маркетигінің даму үлгісі элі де болса жоқтың қасы деп айтса 
болады. Қонақ үйлердің басым көпшілігі желілік қызмет көрсету 
маркетигтік емес болып табылады, ол өз кезегінде нарықтың бүл түрі 
қалыптасу сатысында екеніне күэ болады. Өйткені қызмет көрсету 
маркетигінде желіні кұру -  бұл қонақ үй бизнесі үшін келесі даму 
сатысы болып табылады. Бір экземплярдағы төрт әлемдік сатыпың 
болуы Қазақстап үшін жеткілікті емес. Әлемдік оперататорлардың 
келуін күту көптеген қатысушьшарды бизнеске деген көзқарасын 
қайта қарауға және менеджмент концепциясын өзгертуге 
мэжбүрлейді. Қазіріі кезде Магіой, Ноііёау Іпп сияқты элемдік 
қызмет көрсету маркетигіндегі желілер нарығына шығу жоспарлары 
белгілі. Эксперттердің ұсынған ақпараттарына қарағанда экспансияға 
ресейдің ірі операторлары да дайындалуда. Қазіргі кезде олар 
Қазақстан нарығын зерттеумен айналысуда Бұл желілердің 
жобалары бизнес жэне эконом класс сегменті үшін табысты болса, 
бэсекелестік өршелене тұсуі мүмкін. Бүл жағдайда отандық конақ 
үйлердегі кызмет көрсету маркетигі үшін ірі жэне тәжірибелі 
катысушылармен бэсеклестікке төтеп беру қиынға соғады. Егер де 
элемдік операторлар алғашқы кезде компанияны басқарушы 
рөлімен шектелетін болса, жергілікті операторларға жарнамалық 
саясат пен ұсынылатын қызметтің сапасын жоғарылату жүмысымен 
шарасыз айналысуга тура келеді.

Біздің қонақ үй шаруашылығының позициясын кеңейту 
максатында өзіміздің қызмет көрсету маркетигінің стандартын 
кұрдык. Ол стандарттарда біздің ұлттық ерекшеліктеріміз жэне 
еліміздің менталигеті ескерілген. Сонымен бірге элемдік 
қоғамдастық ұсынған талаптар да сақталынған. Жалпы алғанда 
бэсекелестік бағаньщ жалпы төмендеуіне себепші болады.
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Қазақстандағы үш-төрт жүлдызды қонақ үйлердегі қызмет 
көрсету маркетигінің сапасы элемдік стандарттарына сэйкес 
келмейді. Мысалы, кейбір төрт жүлдызды қонак үйлердің кызмет 
көрсетуі екі жүлдызды конак үйлердің стандартына сәйкес келмейді. 
Аудан, ас үй деңгейі, дыбыс өткізбеу сиякты қонақ үй нөмірлерінің 
қызмет корсету маркетигінің параметрлері сәйкес келмейді. Көбінесе 
конақ үйлер совет заманындағы жобалармен салынғандықтан, олар 
жоғары классты Еуропалық отельдердің қызмет көрсету 
маркетигінің стандартына сәйкес келмейді. Қызмет көрсету 
маркетиғін элемдік стандартқа сэйкестендіріп қайта қүрмаса, конақ 
үй бизнесін ары қарай жүргізу өте күрделі болады. Шамамен алғанда 
қайта күруға бөліиетін инвестиция көлемі 7-8 мнллион долларды 
қүрайды. Қайта құруға-кондиционерлеу жүйесі, қазіргі заманғы 
паркингтер, брондаудың компьютерлік жүйелері, көпшілік 
тамақтандыру аудандар аймағы жатады. Менің ойымша, ескінің эр 
жерін бір ауыстырып, оны жамап отырғанша, оны қүлатып, жаңа 
ғимарат салу оңайға соғады. Бірақ кайта күру үшін барлық қажетті 
жағдайлары бар қонақ үйлерді көздей қажет. Ол жағдайларға сэтті 
географиялық орналасуы, жақсы номірлік коры, конференц- залдарға 
жэне де басқа көңіл көтеруге арналған қосымша аудандарының 
болуы жатады. Бірақ күрделі мәселе болып менеджменттің жэне 
қонак үй бизнесін стратегиялық түрде жүргізудің жоқтығы қала 
береді.

Қазакстандағы тағы да күрделі мәселелердің біріне қызмет 
көрсету маркетигінің элемдік стандартқа сэйкес келетін стандарттау 
жүйесінің жоқтығы. Көптеген қонақ үй обьектілері қонақ үйлік 
кызмет көрсету маркетигінің жүргізуге сертификатты елеулі 
ауытқуларымен алады. Әсіресе ол аймактарда жақсы байқалады, ол 
жердегі қонақ үйлер ең төмен категорняға да сэйкес келмеііді. Ал 
қызметтерге деген баға жоғары деңгейде. Қалыптасқан жағдайларға 
сәйкес сертификаттау ісімен конақ үй шаруашылығының негізін 
білмейтін ұйымдар айналысады.

Ең жоғары орналастыру наурыз бен мамыр және қыркүйек пен 
қараша аралығындағы периодтарға сэйкес келеді. Осы айларда 
жоғары іскерлік белсенділік байқалады, көптеген элемдік көрмелер 
мен конференциялар өткізіледі. Соның нэтижесінде немірлер жүз 
процентке дейін толуы мүмкін. Қонақ үй шаруашылығында іскерлік 
іуризмнің “өлі маусымы” жаз айларында және желтоқсан мен қаңтар 
аралығы болып саналады. Оның себебі іскерлік белсенділіктің 
төмендеуі болып табылады. Осындай периодтарда елеулі түрде 
меншікті өзгермелі шығындар өсіп кетеді. Соның нэтижесінде ірі 
қонақ үйлерге ағымдағы шығындарды төмендету мақсатында
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белгілі-бір шаралар жүргізуіне тура келеді. Осы аспектте кішігірім 
қонақ үйлер маусымдылыкка аз дэрежеде бағынышты болады.

Осындай маусымдарға жақын арада бэсекелестіктің күшеюіне 
байланысты қонак үйлердің басым белігі өздерінің табыс күрылымын 
косымша қызмет керсету маркетигінің пайдасына қарай кайта 
қарайды. Әлемдік тэжірибеде бүл қызметтер қонақ үйлердің табыс 
күрылымында елу пайызды, ал Қазақстанда ол тек қана жиырма 
пайызды күрайды.

Менеджмент жүйесіне келсек қала мен аймақтардағы қонақ 
үйлердегі кызмет көрсету маркетигінің жэне баскаруға көзқарас 
бойынша елеулі айырмашылықтар көрінеді. Менеджмент деңгейі 
бес жүлдызды жэне орташа деңгейдегі қонак үйлер арасында өте 
қатты ерекшеленеді. Қонак үйдің табыстылығы ең бірінші кезекте 
компанияны басқарушы менеджменттің күшіне жэне тәжірибе 
деңгейіне байланысты. Қазақстандағы қонак үйлердің менеджменті 
өте нашар. Менеджменттің орташа деңгейі Алматы жэне Астана 
калаларында ғана байқалса, жалпы ел бойынша ол 
қағ-гағаттандырарлыксыз, өйткені сала бойынша орта буындағы 
менеджерлерге тапшьвшқ байқалуда.

Бүл бизнес бойынша табыстылыққа қол жеткізу үшін көп нәрсе 
кызмет көрсету маркетигіндегі персонал жүмысына байланысты. 
Орта деңгейдегі отельдердегі персонал саны нөмірлер саны 
деңгейінде болуы керек, ал бес жүлдызды қонақ үйлерде осы 
көрсеткіштен асуы керек. Сандық параметрлерге сэйкес келгенімен, 
қазақстандық конақ үйлердегі қызмет көрсету маркетигі аса білікті 
персоналымен мақтана алмайды. Туризм жэне қонақ үй бизнес 
факультетін бітірушілер оқу мекемесін аяқтағаннан кейін тэжірибесі 
болмау себебінен басшы қызметтерін алып жүре алмайды. Олардан 
нағыз маман жасап шығару үшін көп күш, уақыт, материалдық 
шығывдарды қажет етеді.

Тацырыпты қайталауга арнапган сүрақтар:
1. Қонақ үй басшыларының ерекшеліктері туралы жалпы мэлімет 

беріңіз.
2. Қонак үй басшысының атқаратын қызметі мен жауапкершілігін 

атап жазыңыз.
3. Қонақ үй басшыларының окытып дайындалуы жэне біліктілігін 

арттыру жолдары туралы жалпы түсінік
4. Қонақ үй шаруашылығында лидерлік туралы жалпы түсінік.
5. Лидердің ерекшеліктерін атап жазыңыз.
6. Лидер жэне басқарушы түсініктері арасындағы 

айырмашылықтарды қысқаша түсіндіріңіз
7. Қонақ үй шаруашылығында қызметкер жэне оның маңызы

85



8. Қонақ үйде жүмыс істейтін қызметкерлер жэне олардың жалпы 
ерекшеліктері туралы жалпы түсінік

9. Қызметкерлердің атқыратын міндеттері жэне жауапкершілігі 
туралы жалпы түсінік

10. Қонақ үй шаруашылығында қызметкерлерді баскарудың 
мақсаттарын атап жазыңыз

13. Қонақ үйде жарнаманы ұйымдастырудың нары қты қ 
мүмкіндіктері

Бүгінгі таңда Қонақ үйдің қызмет көрсету маркетигінде жүмыс 
істеуі қнындап кетті. Қонақ үй нарыгында өмір сүру үшін 
бәсекелестік орын алған. Қңындықтардың бірі болып қонак үй 
қызметтерінің құнын көтеру резервінің таусылуы, яғни Қазақстанда 
жоғарғы классты отельдердің қызметіне бағалар қалыптасып 
қойған. Тек қана инфляция деңгейіне сэйкес түзету еңгізіліп 
отырады. Сонымен бірге шығындардың көлемі өсуде: коммуналды 
қызмеперді төлеу жэне салықтар (бірінші кезекте мүлікке салынатын 
салык). Соның нэтижесінде қонақ үй шығындарының өсуін ішкі қор 
арқылы жабуға тырысады, бірақ ол бүгінгі таңда жоқ десе де болады. 
Бүған қарамастан қайта қүру мен жөндеу жүмыстарына қаражат 
жүмсау жалғасуда. Өйткені, оңсыз материалдык базаның табиғи 
тозу процесі орын алады, кызметтің сапасы төмендейді. Қонақ үй 
кешенін оның категориясына сэйкес үстап. тұру қажет, сондықтан 
косымша каражат көздерін тартуға тура келеді.

Қонақ үй вдаруашылығындағы. қызмет көрсету маркетингінде 
коммуникацияның негізгі күралдарының бірі болып табылатын 
жарнаманың келесідей ерекшеліктері бар:

1. Байланыс дабылы әлуетті клиентке қонак үй қызметкерлерінен 
жеке келіп түспейді, ол түрлі делдалдардың көмегімен (бүқаралық 
ақпарат күралдары, каталогтар, афишалар) жетеді.

2. Біржақты бағытгылығы. Жарнама тек қана жарнама берушіден 
қабылдау обьектісіне бағытталған. Кері байланыстың дабылы элуетті 
клиенгтің түгікілікті мінез-күлқы нысанында көрінеді.

3. Әсерді анықтау түрғысынан түрлаусыздығы. Жарнама 
қызметіндегі кері байланыс ықтималдық, белгісіздік сипатта болады.

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

5. Ақпараттың молықтырылғандығы. Қонақ үй қызметтерінің 
дәстүрлі қызметтерден ерекшелігі олардың материалдық 
формасының, тұрақты сапасышлң болмауы, сондықтан жарнаманың
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ақиаратхылығы жэне насихат сняқты функцияларын басым түрде 
дамыту кажех.

6. Сендіру кабілеттілігі. Қонак үй қызметтерінің ерекшелігі
түтынушыларға эсер етуді қамтамасыз ететін көзбен керуге арналған 
қүралдарды пайдалану кажеттілігі.

“Қазақстан” қонак үйінде жарнамаға көп көңіл бөлінбейді. Оның 
былай болуының себебі совет заманынан келе жатқан беделінің 
арқасында болуы керек. Бірақ қазіргі нарықтық жағдайда 
кәсіпорынның нарықтық стратегиясын қалыптастыруда жарнамаға 
ерекше кеңіл бөлу керек.

Қонақ үйлер мен мейрамханалар туризм инфрақүрыльмының 
бөлігі болғандықтан, туризмнің козғалтқышы болып жарнама болып 
табылады. Қазіргі кезеңце Алматыда қонақ үйлер өте көп. Басты 
сауал санды сапаға ауыстыру керек. Оңтүстік астанадағы қадірлі - 
қасиетті конақ үйлер өздерін халықаралык туристік нарықта таныту 
керек. Ол үшін жарнама, интернет (тағы басқа элемдік желісхер) 
сияқхы жоспарларды пайдалансақ, елдің туризміне хиімді болатын 
оңды имидж экеледі.

Туризмнің тиімді тетігі ол жарнамаға тікелей байланысты. Онда 
негізінен Елбасының Қазақсханның элемдегі бэсекеге қабілехті елу 
елдің қатарына ену стратегиясына орай республикада іуристік 
индустрияны өрістету жэне бүл саладағы жарнаманы жандандыру 
төңірегінде кеңінен сез болды. ¥ л тш қ  туризм индусхриясында 
келешекте жоғары көрсеткіштерге кол жеткізу үшін іскерлікпен 
бірге, мол тәжірибе, біліктілік те ауадай қажет. Алдағы он жылда 
элемдегі бэсекеге қабілетті елу елдің қатарынан көрінумен бірге,
2010 жылы Орталық Азия аймағында Қазақстанды туризм 
орталығына айналдыру сияқты ауқымды эрі биік мақсат та хүр. 

Қайталау&а арначган сұрақтар:
1. Қонақ үй шаруашылығында қызмех керсету маркетигінің міндетті 
негізгі қызметтер?
2. Басқару жүйесі бэсекеге қабілетгі болуы үшін қандай болуы 
керек?
3. Қонақ үй шаруашылығындағы қызмех көрсету маркетигінің 
барлық қүрылымын неше тармаққа беліп карастыруға болады?
4. Қарсы алу жэне орналастыру бөлімінің функцияларына кайсылар 
жатады?
5. Телефон қоңырауын қабылдауда оператор нелерге жауапты?
6. Маркетинг жэне жабдыктау белімі жарнамалык кешеннің негізгі 
принциптері кандай?
7. Қонақ үйдің қызмет көрсеіу маркетигінің қауіпсіздік қызметі 
қандай мэселелермен айналысады?
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8. Инженерлік жүйені жэне байланысты жүмыс істеу қалпында 
үстап түру үшін кандай негізгі функциялар қажет?
9. Қонақ үйінің негізгі экономикалық көрсеткіштері?
10. Қонақ үйі кызмет көрсету маркетигінің негізгі қызметтері 
кандай?

14. Қонақ үйде қызмет көрсету жарнамасын жетілдіру жолдары

Қазакстан экономикасын реформалаудан кейін қонақ үй 
шаруашылығында қызмет көрсету маркетингінің көптеген мэселелері 
өзгерді. Қонақ үй шаруашьшығының өзінде алдыңғы жоспарға 
табыс, өтелімділік, пайда, сервис, қызмет көрсету маркетингінің 
жоғары сапада атқарылуы, клиенттерді тарту, ресурстардың 
мннималды санын пайдалану арқылы алға қойған міндетгерді шешу 
сияқты түсініктер пайда болды.

Бүл жағдайларда қонақ үй шаруашьшығындағы қызмет керсету 
маркетингінде аса маңызды орынды менеджмент және оның сапасы 
алады. Көрсетілетін қызметтер маркетингі қонақ үй бизнесін басқару 
менеджментімен тікелей байланысты. Менеджмент бағыты қалай 
жүргізілсе қызмет көрсету маркетингінің нәтижесі жэне түрлері соған 
қарай өзгертіліп отьфады. Тек кана тиімді менеджменттің қаржыны 
басқаруда, персоналды басқаруда, бюджетті келешекті жоспарлауда, 
фирманың өндірістік-шаруашылық қызметін үйымдастыруда, жаңа 
формалар мен эдістерді эзірлеуде жегістіктерге жетуге мүмкіндігі 
бар.

Менеджмент фирма деңгейінде ресурстардың тапшылығы 
жағдайында шаруашылыкты үтымды жүргізуді қамтамасыз етуге, 
минималды шығындармен жоғары түпкілікті нәтижелерге қол 
жеткізу қажеттілігіне бағытталған.

Ғылыми басқарудың маңызды кұраушысы ретінде іске 
асырылған жэне жоспарланатын шешімдердің тиімділігін бағалау 
болып табылады. Бірінші жағдайда кері байланыс орнатылады, соның 
негізінде басқарудың мақсаттарга жету жетістіктері туралы айтуға 
жэне оның жүйесін жетілдіруге болады. Екінші жағдайда бағалау 
қабылданатын шаралардың юрменділігіне коз жеткізуге немесе 
шешім жобасына түзетулер енгізу қажеттілігіне мүмкіндік береді.

Нарык жағдайында фирманың дамуын дүрыс баламалы таңдау 
басқару шешімдерінің жэне олардың шараларының экономикалық 
тиімділігін бағалау эдістерінің растығына байланысты. Бүл контексте 
басқа елдерде қолданылатын негізгі нәтижелерді бағалаудың түрлі 
деңгейлерін көрсету қажеттілігі туып отыр:



1. Фирма қызметінің тиімділігін жэне өндіріс шығындарының 
деңгейін бағалау. Бүл жерде негізгі нәтижелер ретінде нысанальшық, 
еңбектің өнімділігі, ұйымі-шң жоспарларын іске асыру болуы 
мүмкін.
2. Өнім жэне қызметті бағалау. Негізгі нәтижелер ретінде қызмет 
көрсету деңгейі, өнім сапасы, сатылған тауарлар мен кызметтер 
болуы мүмкін.
3. Түтынушылардың сүранымын қанағаттандыру деңгейін бағалау. 
Жоғарғы басшылықтың міндеті- алға қойылған нэтижелерге жету 
жүмыстарын басқару, ол мақсаттарды анықтауда басқару 
функңияларын, жоспарлауды, бақьшауды жүзеге асыруды 
қарастырады.

Жыл сайын қол жеткізілген негізгі нэтижелер анықталады, 
соның негізінде бюджет қүралады. Ол бюджетте қүрал - жабдыққа, 
еңбек ресурстарына, қосымша тартылатын материалды жэне 
материалды емес сипаггағы ресурстарға нақты қажеттіліктер 
анықталады. Бүл жерде бақылау тек қана түпкілікті жэне аралық 
нәтижелерді бағалап қана қоймай, қаралған шара жоспарына сэйкес 
орындау деңгейіне де қатысты.

Нарык шаруашылығы жүйесінде субьектілердің үтымды мінез- 
қүлқы қонақ үй шаруашылығындағы менеджменттің мэнді
сипаттамаларын ашуда өте маңызды. Кәсіпорындарды басқару 
меншік формасына, салалык керек- жарағына байланысты 
ерекшеліктерге ие болады, бірақ анықтаушы фактор ретінде -  
үтымды экономшсалық мінез-қүлык табылады.

Әрбір қонак үйде қонақ үйлік менеджментімен ескерілген 
бағалау критерийлері түрлі болып келеді, олардың көбісінде 
практика жүзінде үдемелі жэне озық шетел тэжірибелері
қолданылады. Менеджментке деген көзкарастың өзгешелігіне 
қарамастан табыс алу қажеттілігі түсінігінің жэне оның міндеттітүрде 
шығындардан асуы, алматылық қонақ үйлер жағынан ешкандай 
қарсылық тудырмайды.

Қазіргі қонақ үй шаруашылығында оң нәтижелерге жету үшін 
менеджмент рөлін елеулі түрде күшейтуді талап етеді. Бүл жерде 
менеджмент түсінііінде, эдетте, қаржы ресурстарын басқарудың 
тиімділігін жүзеге асыратын қаржы менеджменті, кэсіпорын
қызметкерлерінің мақсаттарын бағыттайтын, жандандыратын,
ретгейтін фирманың ішіндегі басқару түсіндіріледі.

Қаржы менеджменті сыртқы ортаға бағыттылығымен 
ерекшеленеді. Бірак соңғы кездері экономикада микроэкономика 
сыртқы ортаны қалыптастыру мен түзету прогресстеріне эсер етудің 
демократиялық мүмкіндіктеріне ие болады. Әдетге, мүндай



мүмкіндік көзделген макеатка жету үшін біріктіршген кэсіпорын 
топтарының мүдделерін лоббилендіру түріиде көрінеді.

Кэсіпорынның сьфтқы ортамен өзара іс- қимыл жасаудағы 
проблемаларын мойындай отырып,кэсіпорынның ішкі 
нысаналылығын білдіретін фирманың ішіндегі басқару маңызды 
орынға ие болады. Сондыктан оны кейде басқару өнері деп те атайды.

Кез- келген бизнесте адам факторы маңызды рөлге ие болады. 
Тамаша технологияларды, қаржы мүмкіндіктерін иемденіп, бірак осы 
ресурстарды үтымды пайдаланатын адамдардың бірігуінсіз, түрақты 
нэтижелерге жету мүмкін емес. Өндірістің технологиясының 
күрделене түсуі,қонақ үй мүлігінің қүнының өсуі, бэсекелестік 
күрестің өршелене түсуіне байланысты фирманың әрбір 
жүмысшысының жауапкершілігіне кажеттілік туады, яғни үйымның 
жүмыстарына, алға қойған мақсаттарына барлық қызметкерлердің 
қатысуы. Сондықтан дамыған елдерде басқару өнері жоғары 
бағаланады.

Қазіргі нарықта жүмыс істеу үшін менеджерге практикалық 
дағды мен біліммен катар мынадай шеберлік қажет:
• Үйымда шаруашылық жағдайларына экспресс -  анализ жасау және 
бизнес жоспарды қалыптастыру;
• Міндеттерді түжырымдау жэне оларды бағынушыларына жеткізу;
• Шешімдер қабылдау және олар үшін жауапкершілік алу;
• Бірлескен қызмет үйымдастырып, оны басқару;
• Іскерлік келіссөздер жүргізу;
• Ынталандьфудың түрлі қүралдарын қолдану жэне коллективте 
жанжалдық жағдайларды болдырмау;

Бір сөзбен айтқанда қонак үй шаруашылығының тиімді және 
табысты дамуы үшін менеджменттің релі өте маңызды.

Сонымен кез- келген кәсіпорынның мақсаты - минималды 
шығындар жүмсап, максималды түрде пайда алу. Қазіргі нарықтық 
жағдайда, яғни бэсекелестіктің өржелене түсуінде фирмалардың өмір 
сүруі күрделене түседі.. Бэсекелестік күресті жеңіп алу үшін, 
кәіпорынның үйымдық қүрылымы дұрыс таңдалып, маркетинг 
қызметі өзінің функцияларын дүрыс орындап, яғни қызмет 
көрсетудің сапасын жоғарылатуға, өткізу каналдарының тиімділігіне 
бағытталуы керек, сонымен бірге кез- келген кэсіпорында 
шығындарды азайтатын технологиялар пайдалануы керек .Қонақ үй 
шаруашылығында шығындарды минималдауға көмектесетін жолдың 
бірі -интернетті колдану.

Батыс Европа мен АҚШ мемлекеттерінде туристік қызметтерді 
Интернет көмегімен сату эйгілі. Мысалы, Лондон агенттігі
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“Оаіатопііог-Еигоре” болжамдары бойынша Үлыбританияда 2002 
жылы “оп-1іпе” арқылы сатылған туристік кызметтердің жиынтық 
айналымы бір миллиард фунт стерлингке өседі.

Электрондық сату әдісінің артықшылықтары:
• апараттың шектелмеген көлемі, ол туристік фирманың немесе 
қонақ үйдің жобалары жайлы толық ақпаратты фото немесе басқа 
көрнекі материалдарды әлуетті клиенттердің, сонымен бірге 
бизнесэріптестерінің көруіне мүмкіндіктер жасалынған. Оларды 
шектелмеген позиңия санынан түратын прайс- парак ретінде жасауға 
блады;
• аудиторияны қамту кеңділігі-Қазақстанда жэне шетелде 
интернетке кіру мүмкіндігі бар барлық қүрылымдар мен түлғаларға 
ақпараттың қол жететіндігі;
• интернетке тэулік бойы кіру мүмкіндігі;
• бағаның ауысуына байланысты жедел түрде ауысу мүмкіндігі, ол 
шығындарды үнемдеуге мүмкіндік береді;
• интерактивтік режим-түтынушы үсынылатын қызметтер тізімін 
қарап шығып, фирмаға өтінімді электрондық пошта арқылы жібере 
алады;
• айналыстың толық статистикасы.
Жоғарыда аталып кетекн міндетгерді орындау менің ойымша 

“Қазакстан” қонақ үйін бэсекеге қабілеттілігін жоғарылата тұседі.
Біздің республикамызда туризм жоғары тиімділігіне 

байланысты үлттық экономиканың басым бағыттарының біріне 
айналып отыр. Қазакстан Республикасында туристерді тарту және 
демалысты үйымдастыруға барлық табиғи, климаттык мүмкіндіктер 
бар. Бірақ ол үшін қызмет көрсету маркетингінде келесі жұмыстар 
атқарылуы керек:
• кызмет көрсету сферасының сервисін жақсарту;
• транспорттык қүралдардың техникалык кызмет көрсетуін 
жетілдіру;
• туристік кэсіпорындардың жэне қонақ үй шаруашылығының 
материалдық- техникалык дамуын жақсарту;
• туристік базаларда, қонақ үйлерде, мейрамханаларда кызмет 
корсету сапасын жоғарьшату;
• мэдени жэне спорт шараларының бағдарламаларын жиі 
ұйымдастыру.

Қазақстанның туризм саласында келесідей қайта кұрулар орын 
алды: туристік қызметтердің жалпы көлемінде ішкі туризм
көрсеткіштері өсуде, келу туризмінің керсеткіштер динамикасы жыл 
сайын артуда, кету туризмінің көрсеткіштерінің үлесі тұрақталуда.

91



Қазакстандық туризмнің стратегиялық міндеті-туристік 
қызметтердің жалпы көлемінде келу туризмінің үлесін артгыру.

Қонак үй бизнесі Қазақстанда нарықтық қатынастарды 
қалыптастыруда жетекші салалардың біріне айналып отыр. 
Экономикалық қызметтің сферасы ретінде конак үй бизнесі 
каржылық ауытқуларға шалдығуда. Қонак үй каәсіпорындары казіргі 
кезде конак үй қызметтеріне қалыптасқан өзгерістерді жете түсіну 
үшін бүл ауытқуларды ескеруі қажет. Қонақ үйлер мен 
мейрамханалар -  туризм инфракүрылымының негізгі белігі болып 
табылады. Қонақ үй шаруашылығында қызмет көрсету маркетингінің 
алдыңғы технологияларды пайдалану, әлемдік үйымдарға кіру, 
маркетинг кызметгерін жүргізу табысқа жетудің бірден-бір көзі 
болып табылады. Сонымен бірге саланың заңдық базасын 
қалыптастыруда үкіметпен келіссөздер жүргізудің маңызы зор. Тек 
қана бағаны мемлекет тарапынан реттеу, салық жинау үдерісі, кеден 
баждары, түрлі алымдарды обьектілерді жеке иеленушілердің жоғары 
кәсштілігімен үштастырылған кезде ғана жетістіктерге жетуге 
болады. Сонымен қатар үкіметпен біріге отырып, нарық жағдаятын 
ескере отырып, жаңа отельдерді салу сүрақтарын шешуі керек. Егер 
үсыныс сүраныстан асатын болса нарықтың бүл қызмет түрімен 
молығуы орын алады, одан сала да, мемлекет те ұтылған жағдайда 
болады.

Қонақ үй шаруашылығында айтарлықтай жетістіктерге жету 
үшін қызмет көрсету маркетингінің жоғары деңгейін қамтамасыз ету 
және персоналдың кәсіптік дайындығы мен біліктілігі сияқты 
факторларға жете көңіл аударуы керек. Қазіргі бэсекелестік жағдайда 
үтымды позиқиларды иеленуге шығындарды үнемдейтін 
технологняларды пайдалану арқылы қонақ үй шаруашылығында 
кызметгерді өткізуде интернетті қолдану, сапаны жоғарылатуда 
маркетинг кұралдарын үтымды пайдалану өз септігін тигізеді.

Қонак үй кәсіпорындарында сапалы қызмет көрсету маркетингінің 
негізгі төрт факторы өз ықпалын тигізеді:
• қонақ үй жайларының материалды -  техникалық жабдықталуы;
• қызмет көрсетудің үдемелі технологиясы;
• қызмет көрсетуші персоналдың кэсіпқойлығы жэне біліктілігі;
• қызмет көрсетуді басқару.

Осы факторларға көңіл аудара отырып қонақ үй кәсіпорны ез 
қызметін жоспарлауы керек. Сапа деңгейін бағалауға клиештердің 
қанағаттану дәрежесі жэне кэсіпорын қызметінің оң нәтижелерінің 
болуы көмектеседі.
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Сонымен конақ үй шаруашылығында қызмет көрсету 
маркетингінде түракты прогреееке қол жеткізу үшін адамдық, 
техникалык, экономикалық корларды іске қосу қажет. Клиенттердің 
қажеттіліктерін қанағаттандыруға тырысып, олардың күтіміне сай 
қызмет корсету маркетингінің деңгейін ұсыну қажет.

Қазіргі кезде ерекше орынды нарыктық қатынастарды 
баскарудың теориялық және практикалық аепектілері алады, соның 
ішінде елеулі рөлді нарықты баскаруда маркетинг алады.

Фирманың бүкіл қызмет көрсету маркетингі, жаңа өнім мен 
технологияны эзірлеу, ассортиментті калышастыру, түрлі кызметгер 
мен тауарларға бағаны белгілеу жэне оларды нарыққа жылжыту, 
соңғы түтынушылармен үзак байланыс орнату маркетинг зандарына 
бағынады.

Нарықта өмір сүру жэне іскерлік белсенділіктің өсуі -  қөнак 
үй кэсіпорындарында кызмет көрсету маркетингінің маңызды 
бағыттары болып табылады.

Қонақ үйінде қызмет көрсету маркетингінің бөлімі жүмыс 
істейді, бірақ соған қарамастан оның қызметіне талдау жасау 
барысында мынадай кемшіліктер анықгалды: бэсекелестерге
қарағанда нөмірлер бағасыішң томендігіне қарамастан, жүктелім 
коэффициенті канағаттандырарлыксыз; қызмет кәрсету сапасының 
төмен деңгейі; қосымша қызметтердің аздығы, эсіресе денсаулыкгы 
нығайтуға байланысты қызмет түрлерінің жоқтығы; танымдық, 
экскурсиялык мақсаттарда арнайы бағдарламаларды 
үйымдастырмайтындығы; персоналдың жеткілікті мөлшерде білімі 
мен біліктілігінің болмауы; қызмет көрсету мерзімінің үзақтығы.

Қонак үйдің бүгінгі таңда негізгі клиенттері - шетел азаматтары. 
Сондықтан клиенттерді тартудың лсалгыз мүмкіндігі - қызмет көрсету 
маркетингінің лайыкты деңгейі жэне қызметтің эр түрлілігі.

Қайталауга арналган сүрақтар:
1. Қызмет көрсету маркетингінің перспективалык негізгі бағыттары?
2. Қонақ үйінде кызмет көрсету маркетингінің сапасын жоғарылатуда 
қандай жүмыстар атқарылуы керек?
3. Қызмет көрсету маркетингінде корпоративтік рухты нығайту, 
ынталандыруды жоғарылагу үшін қандай шаралар орындалуы 
кажет?
4. Қызмет көрсету маркетингінде еңбек өнімділігін бақылау жэне 
жоғарылатуда қандайэдістерді қолдануы керек?
5. Жалпы алғанда қызмет Көрсету маркетингінің жетілдіру бағыттары 
қандай болуы керек?
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6. Қазіргі нарықга жұмыс істеу үшін менеджерге практикалык дағды 
мен біліммен қатар қандай шеберлік қажет?
7. Электрондык сату эдісінің артықшылықтары?
8. Қызмет көрсету маркетингінде қандай маңызды жүмыстар 
атқарылуы тиіс?
9. Қонақ үй кәсіпорындарында сапалы қызмет көрсету маркетингінің
қандай негізгі төрт факторы өз ықпалың тигізеді?
10. Қонақ үйінде қызмет көрсету маркетингінің бөлімі жүмысында 
қандай кемшіліктер орын алады?

15. Ж арнам а медиа қүралдары  ар к ы л ы  қон ақ  үйді таны ту
ж о л д а р ы

Туристік фирманың бүқаралық ақпарат қүралдарымен байланыс 
жасаудағы өткізетін шарасы м еди а-тур  болып табылады. Енді осыған 
кеңінен тоқталайық.

Туристік компания журналистермен тіл табысып, өздері жайлы 
жақсы ақпарат бергісі келгенде, жағымды қоғамдық пікір 
қалыптастырғысы келгенде медиа-тур өткізеді. Бүл журналистерді 
әртүрлі мэдени шараларға қатыстыру, жүмыстарымен таныстыру, 
конак ету. Ірі үйымдар ауқымды медиа-тур өткізгісі келсе, 
қонақтарды вокзал немесе эуежайдан күтіп алып, орналастырудан 
бастап шығарып салуға дейінгі қызметтің бэрін жасайды. Олар: 
медиа-турдың бағытына байланысты журналистерді тұрлі 
көліктермен алып жүру, тамақтандыру, мэдени іс-шаралар, билік 
органдарымен кездестіру, обьектілерге апарып, үйымның 
жүмыстарьмен таныстыру, медиа-турдың тақырыбына жақын 
шараларды ескеру (конференңия, презентаңия, семинар, баспасоз 
конференциясы, брифинг).

Медиа-турды үйымдастырмай түрып тақырыбы мен 
бағдарламасын дайындап, қабылдауға мүмкін болатын 
журналистердің саны анықталады. Медиа-турҒа шақыру үшін 
журналистерге өткізілетін шараның максаты, тақырыбы, бағыты, 
қарастырылатын мәселелер жэне мерзімі көрсетілген ақпаратгық хат 
жіберіледі. Медиа-тур иэтижелі болуы үшін, шығын өзін-өзі ақтау 
үшін оған мүқият, жан-жақты дайындалу керек. Медиа-тур 
журналистерге психологиялық түрғыдан ықпал етуге мүмкіндік 
береді

Медиа-турды жоспарлағанда уакыт пен қаржы ескеріледі. 
Медиа-турды үйымдастырушылар журналистер отырған көлікпен



жүреді, уақытты бағалау - бағдарламаның берік сакталуына 
мүмкіндік жасайды.

Журналистердің колына бағдарлама, бэкғраундермен бірғе 
аныктамалар, телефон нөмірлері де қоса беріледі (медиа-тур 
қатысушьшарының да үй, жұмыс, үялы телефондарының нөмірлері 
жазып алынады).

Еғер медиа-тур шетелге жоспарланған болса, төмендегідей 
бірқатар мэселелерді ескеру қажет:
• Журналистер шет тілін еркін меңгерген болсын;
• Жазбаша келісім-шарттың болуы;
• Қатысушылар туралы толық мәліметтер;
• Медициналык сақтандыру, дэрі-дэрмектер;
• Телекамераны пайдалану туралы рүқсат: қағаздың болуы;
• Жергілікті көліктерді пайдалану мүмкіндігі;
• Егер үшақпен бару қарастырылса, қатысушылардың уақытында 
тіркелуін кадағалау;

Медиа-тур ауыр, шығынды көп қажет қылатын қызмет 
болғанымен, турдан кейін журналистер компания туралы жаксы 
материалдарды көп береді. Қазақта “Су ішкен қүдығыңа түкірме” 
деген жақсы мақал бар, бүл да тура сондай, әбден сый көрген 
журналистер компанияны ешқашанда жамандамайды, мактап жүреді. 
Сондыктан медиа-тур компания үшін өте пайдалы нәрсе, тек 
үйымдастыра білу керек.

Медиа-турды еткізгенде туристік фирмалардың кызметін 
пайдаланудың қажеті жок. Әр компанияның өзінің өткізгені дүрыс. 
Оны негізінен фирмадағы РК-менеджер мойнына алады. ІІІараның 
бюджетін басшы, бухгалтермен біріге отырып қарайды, жасайды. 
Одан кейін компания басшысы мен РК-маманы багдарлама жасайды. 
Медиа-тур сағаттарға бөлінген осы бағдарламаға бағынады.

Компанияның барлық қызметкерлеріне жүмыс бөліп беріледі. 
Біреу баспасөз мәслихатын ұйымдастыруға жауапты болады, екіншісі 
коліктерді дайындайды, үшіншісі мейрамхана мэзірімен айналысады, 
тагы біреуі қонақ үйлермен келіседі, біреулері билетке тапсырыс 
жасайды.

Қазақстанда медиа-турлар көп өткізіле бермейді. Сырттай 
қарағанда оңай керінғенімен, бүл күрделі шара. Медиа-турды
туристік фирмалар көбінесе дағдарыстан кейін өткізгені дұрыс деп 
ойлаймыз.

Туризм мамандарын дайындайтын жоғары оку орындары кэсіби 
гидтерді дайындауға баса кәңіл аударғаны жөн. Гидгер туристерді
демалатын, экскурсия жасайтын нысандармен таныстырады. Оның

95



әңгімесі кызыкты, тарихи деректерге бай, сенімді, мазмұнды болуы 
керек. Қазақстандағы ежелгі тарихи ескерткіштер туризм 
саласындағы маңызды байлығымыз, мақтанышымыз.

Мемлекет тарапынан экономикалық даму жоспарларындағы 
туризмнің маңызы мен ел экономикасының дамуындағы орны 
халыққа жариялы болуы керек. Туризмді танытуда белгілі 
жетістіктерге жетуде қазақстандықтардың қонақжайлылығы 
жеткіліксіз, ол қоғамның туризм жэйлі түсінігіне де байланысты. 
Халықтың туристік түсінігі мол болса, туристерге деген сенімі де 
артады. Бұл елдегі туристер мен жергілікті халық арасындағы 
коптеген шиеленістерді болдырмауға жэне сервистік қызметті 
жоғарғы деңгейде көрсетуге «з еептігін тигізеді. Қазіргі танда бұның 
бәрі үлкен талас -тартысты тудырғанымен жэй сөз күйінде қалуда. 
Ендігі кезек сөзден - іске көшу.

Жолдар, порттар, аэропорттар, вокзалдар, көпірлер, су, әлектр 
энергиясы, канализация, коммуникация мен отельдер, мотельдер, 
пансионаггар, кемтшштер, ірілі - үсақ туристік кешендер барлығы 
туризм инфрақүрьшымын құрайды. Туристік тұтынушылардьщ 
тамақтану, киім сатып алу, спортпен айналысу қажеттіліктерін 
қанағаттандыру үшін ресторан, казино, кафе, шайхана, бассейндер, 
спорттық кешендер, днскотекалар мен түнгі клубтар, киім - кешек 
дүкендері, сауда орталықтары, музейлер жэне сол сияқты туристік 
кешендер болуы тиіс. Инфракұрылымның кемшшіктерінен туатын 
мэселелер, туризмді танытуды жүзеге асыруда елеулі кері эсерлерін 
тигізеді.

Туризм тұтынушыларға адамдар тарапынан қызметтерді дер 
кезінде өндірегін экономиканың бір саласы. Яғни, гуризм - елдегі 
туристік ресурстарға ие халықтың туризм жөніндегі түсінік 
деңгейімен, екінші жағынан қызмет көрсететін қызметкерлердің 
кәсіби білімділік деңгейінің арқасывда жүзеге асырылады. Туризмде, 
туристік қызмет адам тарапынан көрсетілетіндіктен экономиканың 
басқа салаларына қарағанда, адам күшін әлде кайда көп талап ететін 
сала болып табылады. Сондықтан бұл мәселені шешуде 
қоғамымыздың әлеуметгік ерекшеліктерін ескере отырып, жоғарғы 
оқу орындарында және халық арасында туризмді таньпуға назар 
аударту керек. Өйткені, ішкі туризмді таныту мен халыққа туристік 
білім берудің туризмді сыртқа танытуда қосатын үлесі мол.

Туризмді таныту алғы шарттарының ең маңыздысы туристің 
талғам ерекшеліктерін анықтау. Т)фистердің тілектерімен мен 
талғамдарына қарай олардың қажеттіліктерін қанағаттандыратын 
туристік кешендер жоқ немесе жеткіліксіз болса, туристер келген 
мемлекет оларға сенімсіздік пен үрей тудырса, қызметкерлер өз
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міндеттерін дүрыс атқармаса, транснорттық немесе 
коммуникациялық жүйелер жүмыс істемесе, көңіл көтеру, таныту 
жүмыстары ұйымдастырылмаған күйде жүргізіліп жатса, беделді 
имидж кұру мақсаты жүзеге аспайды.

Туризм - кеп жақты сала болуына байланысты, көп түлі 
бөлімдерден жэне осы бөлімдерде жұмыс істейтін ұйымдардан 
тұрады. Сыртка танытуда саяси, экономикалық, қоғамдық жэне 
мэдени таныту жұмыстарын бірге аткаратын, олардың басын 
біріктіріп белгілі бір ұйымдар кұру кажеттілігі туындап отыр. 
Барлығы бір ұйымға немесе халықаралық туристік ұйымдарға мүше 
болып, халықаралық стандарттарға сай жұмыс атқарып, тәжірибе 
алмасса еліміздің имиджін құруда өнімді нәтижеге жетуіміз анық.

Қандай да бір елдің туристік кұндылықтарын сыртқа танытуды 
бастамас бұрын нарыктык зерттеулер жүргізіледі. Ол зерттеулер 
мэліметтерді жинап қана қою емес, зерттеу процесінің әр бір 
кезеңінде жинақталған мәліметгерді ой елегінен өткізе отырып, 
нақты ұсыныстар беру жэне шешім қабылдаудан гұрады. Туристік 
танытудан алдын жұргізілетін бұл зерттеулер туристік таныту 
процесінің жақсы өтуін жэне нэтижелі болуын қамтамассыз етеді. 
Жалпы таныту зерттеулері жеке зерттеулер жиынтығынан тұрады. 
Олар:

1. Халықаралық туризмге байланысты зертгеулер:
• Халықаралық туризмнің дамуы
• Туристік шығындар мен кірістер
• Әлемдік туристік кешендер
• Туристік ұйымдар
• Шетелдегі турисгік өнімдердің түрлері мен сапа деңгейі.
2. Елдегі халықаралық туризмге байланьгсты жүргізілетін 

зерттеулер:
• Елге келуші жэне елден шығатын туристер саны
• Елдегі туристік кешендер
• Елдегі туристік ұйымдар
3. Туристік өңімдерге байланысты зерттеулер:
• Елде өндірілетін туристік өнімдер мен оларды дамытуға 

байланысты зерттеулер.
• Елдегі өндірілетін туристік өнімдері мен бэсекелес елдердің 

туристік өнімдерін салыстыру жұмыстарына байланысты 
зерттеулер.

4. Туризмді танытуды қаржыландыруға байланысты зерттеулер. 
Туризмді танытудьг қаржыландырудың нақты жэне потенциалды 
қаржыландыру көздері, олардың койатын шарттарына байланысты 
жүргізілетін зерттеулер.
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Туризмді таныту зерттеулерінің негізгі мақсаты - туристік өнімдер 
және туристік тұтынушылардың талғамдары арасында үйлесімділікті 
табу, мемлекетке элеуметтік - экономикалык пайда түсіру. Туризмді 
танытудың бір жағында туристік өнім, екінші жағывда туристік 
тұтынушылардың қалаулары мен қажеттіліктері орын алады. Ал бұл 
екі қүрамдас жақтың арасында бәсекелестердің, таныту жөне 
байланыс күралдары мен эдістері, қаржыландыру көздерінің 
зерттелуі орын алады.

Мұнда зерттеудің негізі - туристік өнімдерді зерттеу, ал таныіу 
жэне байланыс қүралдары мен эдістері, қаржыландыру көздерінің 
зерттелуі аралық зерттеу болып табылады. Осының негізінде бізде, 
елдің туристік құндылықтарын сыртқа танытудан бұрын нарықтық 
зерттеулер жүргізу қажет.

Мына сұрақтарға жауаптар іздеп көрейік:
1. Нені танытамыз?
2. Кімге танытамыз?
3. Қайда танытамыз?
4. Қашан танытамыз?
5. Не максатпен танытамыз?
6. Қалай таіюытамыз?
1. Нені танытамыз? (Туристік өнімдердің зерттелуі) Ең алдымен 

танылуы көзделіп отырған өнімді таңдау керек. Туристік онімі жоқ 
жерлерге таньпу жүмыстары жүргізілмейді. Туристік өнімдердің 
зерттелуі, туристік өнімдердің негізгі ерекшеліктерін анықтауға 
бағытталған іс - шара. Бұл зерттеудің нәтижесінде туристік өнімдерді 
таныту стратегиясы мен саясаты белгіленеді. Осылайша туристік 
өнімнің маркасы мен имиджі жасалады. Туристік өнімнің элементтері 
[40]:

• Табиғи құндылықтар
• Тарихи құндылықтар
• Әлеуметтік жағдай
• Инфрақүрылым
• Қонақжайлылық
Туризмнің әрбір қүраушы әлементі туристік өнімді өз алдына 

танытады, осылайша туристік онімнің жалпы танытымы жасалады. 
Туристік енімді қүрайтын элеметтер екі болікке белінеді:

1. Бірінші дәрежедегі қызықтыру факторы.
2. Екінші дэрежедегі кызықтыру факторы.
Табиғи, мәдени, элеуметтік жене тарихи құндылықтарды бірінші 

дәрежедегі қызықтыру факторына жатқызамыз. Екінші дэрежедеғі 
кызықтыру факторына тасымалдау, орналасу, тамақтану, кеңіл - 
кетеру, және т.б. кіреді. Бұл екі дәрежедегі қызықтыру факторлары
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тұтьшушы туристің кажеттіліктерін қанағаттандыруда бір - бірін 
толыктырып отырады. Еліміз бірінші дәрежедегі кызыктыру 
факторна, яғни табиш, тарихи, мэдени кұндылықтарға өте бай 
мемлекет. Алайда, туристердің кажеттіліктерін толығымен 
канағаттануын камтамассыз ететін екінші дәрежедегі қызықтыру 
факторы болып табылады. Ол дегеніміз, біздің екінші дәрежедегі 
қызықтыру

факторының кұраушы элементтерінің толығымен бой көтеруін 
қамтамассыз етуімізді керек етеді.

Турисгік өнімнің зерттелуінде мына сұрактарға жауан ізделінеді:
• Тұтынушы турист, туристік өнімнен не күтеді?
• Туристік өнімнің қызықтыру деңгейі қандай?
• Туристік онімнің сатылуы, жоспарланған пайда табу тез арада 

жүзеге асырылады ма?
• Туристік өнім, тұтынушы туристің қажеттіліктерін 

толыгымен қанағаггандырады ма?
• Туристік өнімнің бағасы қалай белгіленеді?
• Туристік өнімнің құндылықтарын белгілейтін әлементтер 

қандай?
Мысалыға: Туристік өнімнің тұтынушылардан қашықтығы,

климат, көлік құралдары, экономикалық жэне әлеуметтік 
кұндылыктары жөнінен елдің жалпы көрінісі.

• Туристік өнімнің танытылуы, сатылуы мен өзіндік кұны кандай 
болмақ?

2. Кімге танытамыз? (Туристік тұтынушылардың зерттелуі)
Нақты жэне потенңиалды нарықтар географиялық, 

демографнялык жэне экономикалық белгілері бойынша зерттеліп, 
мөліметтер жинакталғаннан соң, туристік таныту жұмысы жүргізіліп 
нарыққа жіберіледі. Алайда, үлкен нарыкты алатын тұтынушы 
туристерді зерттеу өте қиын жұмыс. Бұдан баска тұтьшушы 
туристерді анықтауда, ресми статистика да қолданылады.

Тұтынушы туристерді зерттеу жұмысындағы алғашқы қадам, 
тұтынушы туристерді анықтау. Тұтынушы туристер тобы 
аныкталғаннан кейін кезек туристердің талғамдарына келіп жетеді. 
Тұтынушы туристердің қалауларын қанағаттандыру үшін, зерттеу 
төмендегі мэселелер аумағында өрбіп, соның нэтижесіне карай 
таныту жоспары жүзеге асырылуы қажет:

• Тұтынушы туристердің саяхатка қатысудағы максаты
• Тұтынушы туристердің шығындалу деңгейі
• Тұтынушы туристердің мэдениеттілік деңгейі
• Тұтынушы туристердің қоғамдық топтары
• Тұтынушы туристердің кредитгер қолдаьгуы
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• Тұтынушы туристердің жас ерекшеліктері
• Бос уакытында айналысатын сүйікті ісі
• Тұтынушьі туристердің жанүя құрамы
• Тұтынушы туристердің іұратын жері(қала, ауьш, аудан жэне 

т . б . )

• Тұтынушылардың өмір сүру деңгейі
• Тұтынушы туристердің ерекшеліктері
• Тұтынушы туристердің тауар, не қызметтен көздеген 

пайдалары
• Тұтынушы туристердің саяхатқа шығу жиілігі
• Туристердің турды сатып алу шешімін қабылдауға кететін

уақыты Туризмді танытуда тұтынушы туристердің қалаулары мен 
қажеттіліктері анықталганнан кейін, стратегиялық таныту
жоспарлары мен компаниялары әзірленеді.

3. Қайда танытамыз?
Туристік танытудың қайда басталып, жалғастырылатыны 

тұтынушы туристердің талғамдарына байланысты. Тұтынушы 
туристер анықталғаннан соң, туристік таныту шаралары 
тұтынушылардың тұратын жерлерінде жүргізіле бастайды. Туристік 
танытуда, халықаралық туристік талғам ерекшеліктері назарға 
алынып, таныту құралдары жэне эдістері арқылы, ақпарат
таратылады. Туристік таныту, қызығушылық тудырудатын нақты 
ұсынылатын өнімдерге карай жасалады. Қандайда бір тұтынушы 
туристтің елінде теңіз - жағажай ресурстары болса, басқа елдің 
теңізіне баруды қаламайды, керісінще өзге елдің тарихи,
археологиялық, мэдени құндылықтарымен танысуға үмгылады. Яғни 
эрбір турист саяхат жасауда оз елінде жоқ ресурстарды іздейді. 
Бірақ, елдің тарихи құндылықтарымен танысуға келген туристің тау 
басына шығып шаңғы тебу қажеттілігі немесе демалуға келген 
туристің қалаға барып музей аралау қажеттілігі туындамайды деген 
сөз емес.

4. Қашан танытамыз?
Уақыт - туризмнің маңызды бөлігі. Туристердің талғамы белгілі 

уақыт не мезгілде үнатқан аймағына демалуға бару қажеттілігі. 
Тұгынушыларға уақыттан баска өзгермелі климат эсер етеді. 
Өзгермелі климатқа мыналар жатады: елі мезгіл, аралық мезгіл, тола 
мезгіл. Туристер кебінесе жаз айларыңда демалуды қалайды. Бірақ, 
кейбір аймактарда, мысалы Жаңа Зеландияда, Майамиде қыс 
айларында да туристер көптеп келіп жатады.

Тағыда бір эсер етуші фактор, «календарлық» фактор. Бұл 
факторға эр жылы, белгілі бір күндерде ететін - мейрамдар,

100



фестивальдер, көрмелер, жэрмеңкелер, жарыс - сайыстар, жылдық 
акылы демалыстар жатады.

Осы факторларды назарға ала отырып туристік таныту 
жоспарлары құрылуы тиіс. Ол үшін туристік таныту уақытын 
белгілеу керек. Туристерді жеткізіп беруші елдерде белгіленігі, онда 
туристік зерттеулер жүргізіледі.

Қазақстанның туризмде бәсекелес елдерін белгілеу төмендегідей 
өтеді:

• Қазақстанға қайсы елдер бөсекелес болып табылады?
• Туризмде, Қазақстанға бэсекелес елдердің туристік 

өнімдерінің ерекшеліктері қандай?
• Халықаралық туризм нарығындағы бэсекелес елдердің 

имиджі қандай?
• Бэсекелес елдерде тасымалдау, орналасу, тамақтану, туристік 

сауда -саттык кэсіпорындарының деңгейі қандай?
• Бәсекелес елдерде, туризм секторындағы кэсіпорындарға 

мемлекет тарапынан қандай жағдай жасалып жатыр? Ол қандай 
жағдайлар?

5. Ые мақсатпен танытамыз?
Мемлекеттің туристік танытудағы мақсаттары, яғни медианың 

мақсаттары белгілі болмайынша, туристік таныту стратегиясы мен 
саясатты да дайын болмайды. Туристік танытуды жү'зеге асыру үшін 
еліміздің имиджін қалыптастыруымыз керек. Еліміздің туристік 
имиджін жасау үшін, еліміздің баска елдерден ерекшеліктерін 
анықтан, сол ерекше қүндылықтарымызды туристерді шығаратын 
елдерге насихаттауымыз қажет. Осы ерекшеліктер жеткілікті 
деңгейде анықталғаннан кейін, туристік таныту мақсаттары да, 
стратегиясы мен саясаты да анықталады. Бүның барлығы таныту 
зерттеулерінің жақсы жүргізілуіне тікелей байланысты. Мысал 
ретінде: Америкада, Қазақстан туралы Европа елдеріндегідей жаңсақ 
түсініктер жоқ, ойткені олар үшін Қазақстан мүлдем белгісіз ел. 
Америка елінде Қазақстан туралы түсінікті насихаттау, имиджін 
қалыптастыру үшін түрлі мәліметтер таратуды мақсат ретінде 
белгілеуге болады.

Ал, европалықтардың Қазақстан туралы хабары бар, бірақ 
шектеулі болғандықтан көбіне қате болады. Сауалнама 
жүргізілгендердің Қазақстанда болғандары немесе хабары барлары 
президентіміз Н.Ә.Назарбаевті жэне біздің мүнай 
экспорттайтынымызды білетіндігін айтса, басқалары Қазақстанды 
элемдік жаһанданудан алшақ, қазіргі заман техникасынан жүрдай, 
әлге дейін ашық шөл далада түйемен, атпен жүреді деген 
пікірлерімен бөліскен. Осылайша, Европа елдеріне жіберілетін
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туристік танытуымыздың мақсаты л
еліміздің имиджін түзету больщ табы ЫС 6МеС гҮс1нік'іеРДІ өзгерту,

6. Қалай танытамыз? Ладьі'
• Таныту кұралдарының т а ң д а л уьі
• Танытуда колданьшатын байланыс
• Туризм ұйымдарының тацдалуь і '  Қ® і1лдаРЫНЬІҢ таңңалуы 
Туризмді танытуда қолданылатын

жарнама, үгіт - насихат жүргізу, халыт қ¥Ралдар ақпарат беру, 
Туризм маркетингімен айна-іьіса гыгГ ' 5 айланьіс- 

таныту құралдарын колданатын үйь ' ^ИЫМдаРды таңдау, туристік 
болып табылады. Олар әркашан Мем' МДарДЬІ аіІЬІКіаУ мен таңңау 
Мемлекеттік емес ұйымдарға түп а’ кеттиі Қарамағында болады. 
түрлі туризм ұйымдары (коогіепе ' [Г" КГеР’ ТУРопеРатоРлыКтаР5
конфедерациялар, зерттеу орталықтапь 1ИВТе^’ қоРлаР, бірліктер,
орталыктары, жэне т.б.) мен туристік і *' Мәдени және туристік таныту 

Тақырыпты кайтачауга апна ец,енд'еР жатады.
1. Қонақ үйінде қызмет к ө р с е т ^ ^ ”^ '

жоғарылатуда қандай жұмыстар атг У МаРкетингінің сапасын
2. Қызмет корсету маркетингінде К(̂ )ЫлУЬІ керек?

ынталандыруды жоғарылату ұщіи РИ0Ра ™втік рухты нығайту, 
қажет? Кэидай шаралар орындалуы

3. Қызмет көрсету маркетингінде ецб -
жоғарылатуда қандайэдістерді кпітп,^^ ен ш Ділігін бақылау жэне

4. Жалпы алғанда қызмет көрсетІІУЫ Керек^
бағыттары қандай болуы кереқ? маркетингінің жетілдіру

5. Қазіргі нарықгажұмыс істеу үщ щ  м .
мен біліммен қатар кандай ш ебет,;,, неджеРге практнкалық дағды , гч . . .  ғ-шк Қажет^6. Электрондық сату эдісінщ артыҚЩыль п

7. Қызмет көрсету маркетингінде к
атқарылуы тиіс? андаи маңызды жұмыстар

8. Қонақ үй кэсіпорындарында
маркетннгінің қандай негізгі төрт ф а к  слпалы кызмет керсету

9. Қонақ үйінде кызмет көрсету м ар к ^ °РЫ — ыкпалын тигізеді? 
кандай кемшіліктер орын алады? етингт і ң  бөлімі жұмысында

16. Қ онақ үй кәс іп о р ы н дар д ы ң  ж
м ед и а ж о сп а р л а у  а р қ Ыд ^ ІН аМ ал ы қ к ы з м е т ін

Жарнамалық кампаниялардың Жеі - , . 
акпараттық материалдардың сапасына ғаң Г 'ККе Жету‘ жаРнамалыҚ_ 
қандай уақыт аралығында, қанша пет & емее’ СОНҺ1мен қатар оның

не Қайда орналасқандығына
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да байланысты болады. Орналастыру құралдарын таңдау сияқты 
сұрақтарды шешкенде, эдетте, алдыңғы компаниялардың 
эмпирикалык тэжірибесі, жарнамаиы ориаластыру бағасы, жаипай 
ақпараттандыру куралдарының эйгілілігі, т.б. ескеріледі. Жоғары 
нэтижеге жету үшін жарнама орналастырудың бір немесе бірнеше 
эдістерін қолдану арқылы жүзеге асады. Бүл жағдай 
медиажоспарлауды қолдану кезінде жүзеге асырылады.

Медиажоспарлау (гаес1іар1апіп§) -  жаппай ақпараттандыру 
негізінде жарнамалық кампанияны жоспарлау жэне де жарнамалық 
кампанияның жоғары иэтижеге жетуі үшін орналастыру каналдарын 
таңдау аркылы жарнамалык бюджетті тиімді жоспарлау болып 
саналады.

«Медиажоспарлау» түсінігі жарнамалық кампанияларды 
жоспарлауға карағанда қысқа болып келеді. Жарнамалық 
кампанияны жоспарлау мен медиажоспарлау арасындагы байланыс 
төмендегідей түсіндіріледі. Жарнамалык кампания жоспары -  б.үл 
кешенді бағдарлама болып, онда жарнамалык кампанияның барлық 
кезеңдері бойынша толық ақпараттар болады: нарықты жарнамалык 
зерттеу, мақсатты аудитория, Сервистік өнім, бәсекелестер жэне т.б.

Медиажоспарлау (медиажоспар) -  бүл жарнамалық 
материалдарды орналастыру уақыты, үзақтығын дұрыс таңдау 
арқылы мақсатка жетуге көмектесетін құрал.

Медиажоспарда жарнамалық кампаниялармен жасалынған 
жарнаманың шығу саны жайлы накты мәліметтер болады: шығу 
уакыты, орналасу ұзақтығы, жарнаманы орналастыру бағасы, оның 
форматы, басылымдарға берілетін жарнаманың мерзімі және бұл 
материалдарға қойылатын техникалық талаптар (мысалы, 
электрондык форматтардың ерекшеліктері) жэне т.б.

Медиажоспар жарнамалык ақпаратты белгілі бір аудитория 
бөлігіне тиімді түрде жеткізу мақсатында құрылады.

Медиажоспарды жасау процесінде мынадай тапсырмалар 
орындалады:

- Сервистік тауарлар мен кызмеп і жарнамалау кезінде 
потенциалды клиенттерді анықтау;

- жарнамамен қамтылған мақсатгы аудитория бөлігін анықтау;
- жарнамалық ақпараттарды тарату құралдарын таңдау;
- белгіленген уақыт аралығында алға қойылған мақсаттар мен 

тапсырмаларды орындау үшін өткізілетін жарнамалық іс-шаралар 
көрсеткіштерін анықтау;

- жарнамалық кампанияның жұмсалатын шығындары бойынша 
бюджетте есеп жүргізу.

Респондент -  бұл сүрак-жауап жүргізіліп отыратын адам.
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Медиаөлшеу -  бұл жаппай ақпараттандырылған аудиторияны 
элеуметтік тұрғыда зерттеу.

Медиазерттеудің жіктелуі. Медиазерттеу кезенділігі бойынша 
келесідей түрлерге бөлінеді:

Бір реттілік -  бір рет кана жүргізіледі.
Толкынды -  белгілі бір уакыт аралығында деңгейлік түрде 

жүргізіліп түрады.
Үзіліссіз — үзак уакыт аралығында үздіксіз жүргізіледі.
Үзіліссіз жэне толқынды медиазерттеулердің респонденттерге 

қатынасы бойынша екі түрге бөлінеді:
Птелъді белгіленген уақыт аралығында респондентке үнемі 

сүрак қойылып отырады;
Респондент цүрамының өзгеруіне байланысты -  таңдауға эр 

кезде жаңа адамдар қатысады.
Панельді зерттеудің ең тиімді жағы оның арзандылығы, панельді 

зерттеу үзақ уақыт бойы -  бірнеше айдан бірнеше жылға дейін 
жалғасады. Сонымен бірге, панельді зерттеуде бір рет қана 
шығындалып, ол толық жаңару кезінде жаңадан респонденттерді 
қабылдағанда жүзеге асады. Панельді зерттеу кезінде респондент 
қажетті өлшеу жүмыстарын үйренеді, бүл өлшеулер деңгейлік түрде 
жүргізіліп түрады. Респонденттер қүрамының ауысуы кезінде 
интервьерлердің болуы міндетті.

Медиазерттеуде бертгендер цоры бойынша аныцтау_келесщей 
типтерге белінеді:

Сүрац-жауап -  респонденттен альшатын интервью, күнделік, 
сауалнама арқылы сүрак жұргізеді жэне кез келген жағдайда 
интервьюер қатысады.

Ақпараттық-^респоіщеттеір сүрақ-жауап процесіне 
қатыспайды, бүл қызметті ақпараттық қүралдар атқарады.

Сүрақ-жауап эдісі арзан, эрі қарапайым, бірақ бір кемшілігі бар -  
интервьюер қатысуымен болатын адами фактор. Акпаратгы эдіс өте 
қымбат, ондағы пайдаланылатын күралдардың дүрыс пайдалануын 
бақылап отыру қажет. Бірақ бұл кемшіліктердің барлығы алынатын 
жетістіктің негізінде білінбей кетеді, яғни акпараттар өте жылдам, әрі 
өте жоғары дәлдікпен алынады.

Теледидарлық аудиторияны бағалау жэне талдау үшін 
телефондық сүрақ-жауаптар, күнделікті панельдер, электрондық 
көрсеткіштер пайдаланылады.

Телефондық сүрақ-жауаптар өте колайлы, бірақ бүл эдіс элі 
күнге де йін көп пайдаланылмайды.

Кунделікті панель -  бүл кесте болып, ондағы эр қатар 15 минут
-  жарты сағаттық уақытқа бөлініп, телеканалдарға беріледі.
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Телекөрермен -  ресгюндент әр күні теледидарды көре отырып, 
кандай каналдарды кеп көретінін белгілеп отырады.

Телефондық сүрак-жауап жэне күнделікті зерттеудің бірнеше 
кемшіліктері бар: ресионденттердің жүмысын баскарудың қиындығы, 
алынатын ақпараттар субьективизмі деңгейінің жоғарылылығы, т.б.

Электронды көрсеткіш (реоріе-теіег) -  бүл теледидарға 
жалғанған элетрондық қүрылғы болыи, ол теледидардың белгілі бір 
ісаналдарының жүмысын бақылаи отырады. Бүл ақпараттар 
көмегімен алынған автоматты түрдегі үздіксіз зерттеулер фирма 
комгхыотерлеріне жеткізіледі. Электрондық көрсеткіштер, сонымен 
қатар, аудиторияның демографиялық көрсеткішін жинауға да 
мүмкіндік береді. Электрондык көрсеткіштер пайдалануға өте 
қолайлы жэне нақты өлшегіш болып келеді. Оның тиімді жактары:

- обьективті акпараттар алуға мүмкіндік береді, респондент 
эфир кезінде бір каналдан басқа каналға ауысу уақыты накты 
секундымен беріледі;

- алынатын ақпараттардың иақтылығы;
- акпараттарды жинау тіпті оп-Ьіпе жүйесімен де жүзеге 

асырылады.
Қалыпты жағдайларда, жарнама агенттігі төрт бөлімнен 

қүралады: хабарландыруларды дайындайтын жэне іске асыратын 
шыгармашылъщ бөлім, хабарландыруларды орналастыру жэне 
жарнама қүралдарын таңдауға жауап беретін жарнама щралдары 
бөлімі, аудиториялардың сипаттамаларын жэне түтыныстарын 
зерттейтін зерттеу бөлі.мі жэне агенттік жүмыстардың 
коммерциялык жақтарына жауапты болған коммерцияпық бөліч. 
Әрбір клиенттің тансырысы бойынша жүмысты жауагггы орындаушы 
аткарады, ал мамандандырылған бөлімнің қызметкерлеріне бір 
немесе бірнеше клиенттердің үсынысы тапсырылады.

Агенттіктер, көп жағдайларда, жаңа клиенттерді өзінің атағы не 
аукымдылығына қарай қызыктырып табады. Дегенімен, клиент 
бірнеше агештіктерге үсыныс жасап, бэсекелестік презентацияларын 
түсаукесерін жасап, соның нэтижесі бойынша таңдау жасайды.

Жарнама берушілер де, агенттіктер де комиссиялық жеңілдік 
жүйесіне наразылык білдіруде. Ірі жарнама берушілер тап сондай 
кызметтер үшін кішігірім жарнама берушілерге карағанда артык 
төлейміз, деп шагым айтады. Жарнама берушілер комиссиялық жүйе 
агенттіктердің арзан жарнама қүралдарына жэне кысқа уақыттык 
жарнамалық науқандарға мэн бермейді, деп санайды. Агенттіктер 
клиентке көрсетілген қосымша қызметтерге қосымша ақы төленбейді, 
деп реніш білдіреді. Бүгінде тікелей гонорармен немесе комиссия
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жэне гонорарды үйлестіру негізі бойынша төлем үйымдастыруға 
қарай бетбұрыс алып отыр.

Агенттік жүмыс тіректеріне бүгінде бірқатар тенденциялар да 
керісінше келіп отыр. Толық циклде қызмет аткаратын агенттіктер не 
тек жарнама кұралдарын сатып алушы, не тек жарнама мәтінді 
кұрастырушы, не тек жарнамалық материалдарды өндіру сияқты 
шектелген циклді қызмет аткаратын агенттіктер тарапынан 
бэсекелестік өсуіне кездесіп отыр. Коммерция басшылары жарнама 
агештіктердегі бшіікті бірте-бірте өз қолдарына алып, 
шыгармашылық кызметкерлерінен табысты көбейтуге бағыт алуды 
талап етіп отыр. Кейбір жарнама берушілер өздерініц фирма ішіндегі 
жарнама агенттіктерін ашып, бұрынғы жарнама агенттіктеріне ұзаққа 
созылган байланыстарын үзуде.

Жарнама өз алдына коммуникациялық және тауарды өткізу 
саласында көптеген нақтылы мэселелерді коюы мүмкін. Жарнама 
ақпараттау, иландыру не ескертуге арналуына байланысты 
топтастырылуы мүмкін.

Әлемдік стандарт сервисін хабардар етіп, оқытып, шет тілдері 
курстарына тарту жұмыстары жүргізілсе, шетелдік турист қайта 
келеді, келмесе де ол кезбелі жарнама ретінде есептелінеді. Ол өзінің 
алған сезімдерін туған туыс, достарына айтып барады. Осы 
ерекшелікті есте ұстаған жөн.

2. Туроператорлар үшін турды сату және сауда мамандарына 
тиесілі болуы қажет. Жеке сауда маманы арқылы Турпакетті сату 
әлдеқайда сенімді эрі тиімді болады. бұл ішкі туризмді дамыту үшін 
таптырмас амал.

3. Туристік кэсіпорындар ЖОО оқытып болашақ мамандарды, 
тапсырыс бойыіппа окытса, эрбір туристік кэсіпорын өзіне керекті 
мамандарды тәжірибе ретінде сынап көріп, таңцау мүмкіншілігі 
көптеу.

4. Сырттан келушілер мен ішкі туризмді дамытуға мүдделі 
туристік кэсіпорындарға мүдделі туристік кәсіпорындарға мемлекет 
тарапынан көптеген жеңілдіктер мен ынталандыру іс-шаралары 
жиі өткізіліп тұрса кәсіпорын үшін үлкен қолдау болып табылады.

5. Қазакстанда аймақ ерекшелігіне қарай бөлінген 
туроператорлармен қонақүйлер, сол аймақ ерекшелігіне қарай 
бейімделсе. Мысалы, Батыс Қазақстан,Ақтау қаласы теңіз, су 
туризмі, Оңтүстік Қазақстан танымдык, мәдени; Алматы шаңғы, 
қыскы спорттык туризм, Орталық Қазакстан Бурабай, Щучье демалу, 
сауықтыру туризмі; Солтүстік жэне Шығыс Қазақстан тау, жаяу жүру 
туризмі т.б.
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Тацырыпты цайтаяауга арначган сүрацтар:
1. Қонақ үйінде кызмет көрсету маркетингінің сапасын 

жоғарылатуда қандай жүмыстар атқарылуы керек?
2. Қызмет көрсету маркетингінде корпоративтік рухты нығайту, 

ынталандыруды жоғарылату үшін қандай шаралар орындалуы 
қажет?

3. Қызмет көрсеіу маркетингінде еңбек өнімділігін бақылау жэне 
жоғарылатуда қандайәдістерді қолдануы керек?

4. Жалпы шіғанда қызмет көрсету маркетингінің жетілдіру 
бағыттары қандай болуы керек?

5. Қазіргі нарықта жүмыс істеу үшін менеджерге практикалық дағды 
мен біліммен қатар қандай шеберлік қажет?

6. Электрондык сату эдісінің артыкшылықтары?
7. Қызмет көрсету маркетингінде қандай маңызды жүмыстар 

атқарылуы тиіс?
8. Қонақ үй кэсіпорындарында сапалы қызмет көрсету 

маркетингінің қандай негізгі төрт факторы өз ықпалын тигізеді?
9. Қонақ үйінде қызмет көрсету маркетингіпің бөлімі жүмысында 

қандай кемшіліктер орын алады?
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ҚОНАҚ ҮЙ ШАРУАШЫЛЫҒЫ МӘСЕЛЕЛЕРІ БОЙЫНША ТЕСТ СҰРАҚТАРЫ

ПОШУ
ор

Уоргов а Ь с 6 е

1 Ежелгі кезеңдегі ен алгшкы 
қонақжай кәсіпорны қалай 
аталды

Отель Мотель Жолаушылар түсіи 
демалатын, конақжай

Қонақ үй Жауап дұрыс емес

2 Төменде көреетілген 
кәсіпорындардың қайсысын 
орналастыру кәсіпорындарына 
жаткыза аламыз

отель мотель бунгапо барлық жауап дұрыс барлық жауап 
дү.рыс емес

3 Қонақ уй шаруашыльтғыиың 
басқа кэсіпорындардан 
айырмашыльны неде

қаржьтлық құрьтлым 
тұргысыиан

маркетинг
тұргысынан

қажеттілікті
канағаттандыру
тұргысынан

барлық жауап дұрыс барлық жауап 
дұрыс емес

4 Көрсетілген континеттердің 
қайсысында орта ғасырда қонак 
үй шаруашылыгы дамый 
бастады

Европа Азия Америка Арика Жауп дұрыс емес

5 Азия мемлекетгерінде ен 
алгшқы қонақжай 
кәіпорындары калай аталды

Отель Керуен сарайлар Мотель Қонак үй жауап дұрысемес

6 Нью-Иорктегі ең алғашқы 70 
орындық қонақ үй қашан пайда 
болды

16 17 18 19 жауап дұрыс емес

7 Жол бойындағы қонак үйлердің 
пайда болуы немен байланысты

Автокөліктер мен 
жолдардың дамуы

архитектуралық 
мүмкіншіліктерді ң 
дамуы

саяхатка шытушылар 
санның артуы

қалада халық санының 
артуы

жауаптардың 
барлығы дұрыс емес

8 Келген қонақтарға уақытша 
демалу түнеу. тамактану , және 
т.б. қызметтерді ұсынатын 
косіпорындар қалай аталады

қонақ үй асхана мейрамхана кафе барлық жауап 
дұрыс- емес

9 Индивидуалды ориаласу 
құралына қайсы кәсіпорынның 
қатысы жок

отель және мотель үйді жалга алу жекеменшік пәтерлер пәтерлерді жалға алу барлық жауап 
дұрыс емес

10 Негізгі қүралдар қонақ үй 
кэсі порыидарында капиталдың 
қандай бедігін құрайды

жоғарғы төмен орта ешқандай бөлігін 
құрамайды

барлық жауап 
дұрыс емес

11 Төменде керсеіілген 
пунктердің қайсысын қонақ үй 
шаруашылығының негізгі

қызметгердің 
жылдам көрсетілуі

уакытка деген 
сезімталдық

алдыи-ала гөлемақы 
төлеу

уакытгың туралығы барлық жауаптар 
дұрыс емес

о
чо

ерекшеліктерінің біріне

12 Қонақ үй шаруашылығы 
динамикалық түргыда қандай

қызметгердің 
жылдам керсетіл>'і

қонақ үйді басқа 
жерге ориаластьтру 
мүмкінтцілігі

жаңалықтарды 
заманына қарай ендіруі

жаңалықтарды 
күнделікті ендіру

барлық жауаптар 
дұрыс емес

13 Кэсіпорынның кайсысы 
коллективалық орналастыру

отель жэне мотель санатория жәие емдеу 
орталықтары

бунгало пэтерлерді жалға алу барлық жауап 
дұрыс емес

14 Қала ортасында ориаласқан. 
іскерлік мақсатта келген 
адамдардың тұратын конақжай

отельдер мотельдер пансиондар керуендер барльтқ жауап 
дұрыс емес

15 Жагажай аумағында 
ориаласқан, адамдардың теңіз 
жағасында демалуын

жағажай отельдері мотельдер жолушыхана керуендер барлық жауаптар 
дұрыс емес

16 Төменде керсетілген 
пунктердің қайсысы қонақ үйді 
көлеміне қарай бағалау 
критерилерінде қагыса

капитал көлемі қызметкерлердің
саны

жұмыс келемі маусымдық барлық жауаптар 
дұрыс емес

17 Қандай классикалык жүйе 
халықаралық қонақ үй

айлы жұлдызды короналық сыныптық оарлық жауап 
дұрыс емес

18 Жұлдыз келемі кандай 
дэрежеде болғанда 
қызметтердің барлық түрлері

2 3 4 5 1

19 Қай басқару тәсілінде адам 
күшін жоғарғы дэрежеде 
қолданып жэне ендірісте 
қьтзметкерлердің 
мүмкіншіліктерін есепсіз

классикалык неоклассикалық мақсатгьтқ жүиелік барлық жауап 
дұрыс емес

20 Қай басқару тэсілінде ең алғаш 
жұмыс талаптарына 
қызметкерлердің жэне 
мамандардың еңбектеріне мэн

неоклассикал ы қ классикалык максаттық жүиелік барлық жауап 
дұрыс емес

22 Қай басқару тэсілінде эртүрлі 
жағдайларга және талаптарға 

1 байланьтсты олардың жетістікке

классикалық неоклассикалық жағдайлық жүиелік барлық жауап 
дұрыс емсе



жету кілтін іздеумен 
айналысады

23 Синзнергетикалық басқару 
тэсілінің маңызы неде

маңызды 
сүрақтардың 
шешімін табуға 
бағытгаяған

көп капитал қүю 
арқылы көптеген 
қиын мәселелердің 
шешімін табу

ендірісті кеңейту 
мүмкіндігі

мақсатталынғаи, тез 
кеңейтілінген немесе 
еш ауыртпалықсыз 
кәсіпорынның 
экономикалық және 
күрделі қаржылык 
шыгьгадардан шығу 
жольш карасгырады

барлық жауап 
дүрыс емес

24 Адамның өзара іскер жұмыс 
істеуін жузеге асырута 
бағытталған тырысулар мен 
эрекеітер жиынтығы және осы 
максатты жүзеге асыру үшін 
олардың бірігулерін қалай 
атаймыз

Оаскару ынталандыру үйымдастыру бақылау барлық жауагі 
дүрыс емес

25 Ьасқарудағы жетістіктер кандай 
жағдайда өлшенеді

орындалған 
жүмыстын көлеміне 
қарай

алға койған 
максаттарға жету 
арқылы

жүмыстың жаксы 
үйымдастырылу ы

қатал бағалау барлық жауаптар 
дүрыс емес

26 Сөйлемді
толықтырыңыз(жоспарлау, 
үйымдастыру, координациялау, 
ынталандыру және бақылау) 
бүл негізі...

басқарушының
ерекшелігі

өндіріс факторы басқару функциясы кәсіпорын элементтері барлық жауап 
дүрыс емес

27 Сөйлемді толықтырыңыз 
"Басқару тек өндіріс 
қызметімен катар пайда 
болады"

бір адаммен тек екі адаммен бір адамнан кәп екі адамнан көп барлык жауап 
дүрыс емес

28 Координацияның маңызы неде бірнеше 
адамдардың 
максаттары мен іс- 
әрекеітерінің 
бірігулері

баска адамның 
көмегімен бір 
адамның қызметіне 
зиян келтіру

адамның кызмегіне 
мүмкіншілік беру

әсерлі түрде жүмыс 
жасау

барлық жауап 
дүрыс емес

29 Адамның өзара іскер жүмыс 
істеуін жүзеге асыруға 
бағытталған тырысуларымен 
әрекеттер жиынтығы және осы  
мақсаттарды жүзеге асыру үшін 
олардың бірігулерін қалай 
атаймыз

баскару ынталандыру үйымдастыру бақылау барлық жауап 
дүрыс емес 

............

30 Басқарудағы жетістіктер қандай 
жағдайда өлшенеді

орындалған 
жүмыстың келеміне 
қарай

алға қойған 
мақсатгарға жеткен 
кезде

жүмыстың жақсы 
үйымдастырылу ы

қатал бағалау барлық жауаптар 
дүрыс емес

31 Сөйлемді толықтырыңыз" 
жоспарлау, үйымдастыру, 
координацияагіау, ынталандыру

баскарушыныңерек
шелігі

ондіріс факторы бас-қару функциясы кәсторы н элементтері барлық жауап 
дүрыс емес

32 Сөйлемді толықтырыңыз" 
Басқару тек өндіріс қызметімен

бір адаммен тек екі адаммен екі адамнан көп бір адамнан көп оарлық жауап 
дүрыс емес

33 Координацияның маңызы неде бірнеше 
адамдардың 
мақсаттары мен іс- 
әрекеттерінің 
бірігулері

басқа адамдардың 
көмегімен бір 
адамнын қызметіне 
зиян келтіру

адамдардын 
кызметтеріне 
мүмкіншілік беру

әсерлі түрде жүмыс 
істеу

барлық жауаптар 
дүрыс емес

34 Басшы түсінігін аныктайтын 
дүрыс нүсқаны таңдаңыз

бүл кәсіпорында 
жоспарлау, 
үйымдастыру,багыт 
тау, бақьшау 
қызметгерін 
атқаратын және 
кәсіпорында тауар 
мен кызмет 
ендірісіне қажетті 
материшідар мен 
қүралды
қамтамасыз етуші
тұлға

кәсіпорын 
жетістіктерге жетуі 
үшіи көмектесуші 
-гүлға

кэсшорынның
қожайыны

жеке бизнеспен 
айналысушы түлға

барлық жауап 
дүрыс емес

35 Ақыл, есте сақтау, күшті мінез, 
шынайылық......Жатады

басшының 
жетістіктерге 
байланысты сапасы

басшының туа біткен 
сапасы

қызметкерлердің 
жетістіктерге 
байланысты сапасы

қызметкерлердің туа 
біткен сапасы

барлық жауаи 
дүрыс емес

36 Техникалық біліктілігі 
жағдайларға қатыса білуі адам 
қарым-катынасы жайлы білімі. 
және аналитикалық 
мүмкіншілігі бар, шешімдерді 
таба білу, байланыс кабелдері

басшынын т\’а 
біткен сапасы

басшының 
жетістіктерге 
байланысты сапасы

кызметкерл ерд і ң 
жетістіктерге 
байланысты сапасы

қызметкерлердщ т>'а 
біткен сапасы

барлық жауап 
дүрыс емес

37 Қонақ үйде басшы кадрларыи 
дйындаудың мақсаты иеде

адамдар маңызды 
сүрақтардың 
шешімін табуы 
үшін техникалық

адамдар 
кәсәпорыиның 
жоспарын күруы 
үшін

кадрларды бакылау 
үшін

жана технологияны 
қолдану үшін

барлық жауаптар 
дүрыс емес



бш ктілігш , және 
білгерлігін анықтау 
үшін

Қай басшыға қонақ үйдегі 
техі-шкалық біліктілікті арттыру 
үшін көн галаптар қойылады

жалпы директорға белім директорына оригадирге қызметкерлер беліміне барлық жауаптар 
дүрыс емес

Көшбасшы түлгасы бүл- адамның белгілі бір 
мақсаттарды іске 
асыру үшін бір 
араға бір ойға 
жүмылдыра алатын 
білімі мен қабілеті 
бар тұлға

персоналдарға және 
қасындағы адамдарға 
комектесуші түлға

адамдарды алдау 
арқылы ез мақсатына 
жетудің жолын іздеуші 
түлға

топтық адамдарды 
басқарушы

барлық жауап 
дұрыс

Көшбасшыға тән 
ерекшеліктерді көрсетіңіз

кешбасшы жол 
нүсқаушының 
исихологиясымен 
таныс болүы қажет

езшің қызметіне 
катты кызы*у қажет

кешбасшы езінің дүрыс 
тэртібімен ерекшелену
қажет

барлық жауап дүрыс барлық жауап 
дүрыс емес

41 Қонақ үй қызметкерлерін 
басқару бүл-

кәсіпорын мен 
қызметкерлерд і ң 
алға койған 
мақсаттарына жетуі 
үшін эсерді жұмыс 
резервтерін қолдана 
огырып 
мақсаггарды 
жоспарлау

қызметкерлер 
арасында қызметтерді 
анықтау жэне оны 
тексеру

персоналды
ынталандыру

кадрлар тағайындау 
және жүмыс барысыи 
жоспарлау

барлық жауап 
дүрыс емес

Жоспарлау,
үй ы мдастыру .бакы л ау. 
бағыттау сиякты қызметтерг е 
адам күшін қолдана отырып 
дамыту 6.үл-

енеркәсіпті
жоспарлау

персоналды басқару персоналды
ынталандыру

енеркэсіпті жоспарлау барлық жауап 
дүрыс емес

Жацадан қабылданған 
қызметкерлер аркылы 
кәсіпорындағы өнеркәсіп 
күшінің жоғаргы деңгейде 
дамуы үшін оларға алдын -апа 
қандай шаралар үйымдастыру 
қажет

қызметкерлердщ
квалификацияларын
арттыру

озгерт>-л ер алдын -ала олардың 
жүмыс барысын 
тексеру

ынталандыру оарлық жауап 
дүрыс емес

Адам ресурстарын жоспарлау 
қандай мағына береді

келешекте қонак 
үйдің әртүрлі 
белімдеріне қажетті

анықталған уақытта 
еңбек мелшерін және 
сапасғян анықтау

келешектегі ендіріс 
мелшерін анықтау

келешекте ендірілетін 
жүмыстың дәрежесін 
анықтау

барлық жауап 
дүрыс емес

персоналдардың

45 Келденең жүмыс барысын 
кеңейту мынадай жолдарды

орындалатын 
жүмыстарға үқсас

негізгі орындалатьш 
жүмысқа сэйкес емес 
міндеттерді қосу

қызметкерлерді 
уақытша баска жүмыс 
туріне ауыстыру

қызметкерлерді басқа 
міндеттерге ауыстьтру

барлық жауап 
дүрыс емес

46 'Гік келемде жүмысты кеңейту 
қандай жолдармен анықталады

орындалатын 
жүмыстарға үқсас

негізгі орьтндалатын 
жұмысқа сэйкес емес 
міндеттерді қосу

кызметкерлерді 
уақытша басқа жұмыс 
түріне ауыстыру

қызметкерлерді басқа 
міндетгерге ауыстыру

барлық жауап 
дұрыс емес

47 Еңбек аиализі бүл- орындалатын 
жүмысты кім және 
қай жерде, қандай 
мақсатта 
орындайтынын

жүмыстың міндерін 
анықтайды

жүмыстың түфін 
анықтайды

персоналдглң сапасын 
анықтайды

барлық жауап 
дүрыс емес

48 Еңбек анализін 
қорытындылыайтын қүжат

еңбек мінездемесі профессионалды
міндеттемелер

квалификациялық
міндеттемелер

персоналдың барлық 
міндеттемелері

барлық жауап 
дүрыс емес

49 Кәсіпорынды кадрмен 
қамтамасыз ету процесі калай

отбор таңдау конкурс жарыс барлық жауап 
дүрыс емес

50 Жаңа қабылданған қызметкер 
жүмыс міндеттерін жақсы 
менгерсе ол проңесті қалай

үйрену эдеттену адаптация бейімделу барлық жауап 
дұрыс емес

51 Қызметкердің еңбегін бағалау 
бүл-

талаптарға сай 
жүмыстардың 
жетістікке жету 
процесін бағалау

жүмыстағы
жылжуларға

кызметкердің болшак 
уақыттқа керекті 
білімін анықтау

барлық жауап дұрыс барлық жауап 
дұрыс емес

52 Қызметкердердің еңбектерін 
бағалау қандай максаттарда

қызметкерлерге 
жалақы тагайындау

жүмыс барысының 
жылжуы үшін

кызметкердің болашак 
уақыттағы білімін 
анықтау үшін

барлық жауаитар дүрыс барлық жауап 
дүрыс емес

53 Үйымды жүйе түрінде 
қарастырудың маңызы і-теде

элеуметтік түрде 
жэне барлық 
бағьпталған 
ресурстарды алға 
қойған
мақсаттардың 
орындалуы үшін 
қолданушы ұйым

кісіпорының 
қүрыльтмы үшін

басшы қызметтерін 
басқару жэне 
жоспарлау

барлық жауап дүрыс барлық жауап 
дұрыс емес

54 Теменде керсетілген 
этаптардың кайсысы үйымдық 
проиестерге қатыстты

кл асс и фи кац иял ық 
мақсаттар

анықталған мақсаттар маңсаггарды жоспарлау мақсатгарға жету барлық жауаптар 
дүрыс емес



55 Қонақ үйдің қай бөлімі 
қонақтың төлемін дайындайды 
жэне төлемақыны қабылдай 
алады

тіркеу жэне 
орналастыру

бухгалтерия тазалау сату барлық жауап 
дұрыс емес

56 Қай бөлім қонақ үидегі 
орынлардың тазалығын 
сақтайды және сол жерлерді 
безендіре алады

тіркеу және 
орналастыру

бухгалтерия тазалау сату барлық жауап 
дұрыс емес

57 Қонақ үйдің қай белімі 
нарықтағы анализдердің және 
сату сіратегиялардың 
дайындал>'ымен айналысады

тіркеу және 
орналастыру

бухгалтерия тазалау сату барлық жауап 
дұрыс емее

58 Негізгі құралдар қонақ үй 
кэсіпорындарьтнда ғсапиталдың 
қандай бөлітін құрайды

жоғарғы төмен орта ешқандай бөлігін 
құрамайды

жауап дұрыс емыс

59 Қонақ үй шаруашылығьшда ең 
алғаш компьютер желісін қай 
жылы қолданды

1950 1960 1940 1980 1970

60 Қонақ үйдің қай бөлім і" Қонақ 
үйдін жүрегі " болып табылады

қабылдау және 
орналастырү бәлімі

бухгалтерия бөлімі қабат бөлімі сату бөлімі барлық жауаті

61 Қай бөлім кәсіпорын 
қызметкерлерінің есептерін 
тіркейді, және қорытынды 
есептердің дайындалуымен 
айналысады

қабылдау және 
орналастыру бөлімі

бухгалтерия бөяімі са'гу бөлімі қабат бөлімі барлық жауап 
дұрыс е.мес

62 Сыртқы жэне ішкі күштер 
арқылы адам организіміне осер 
беруі, күнделікті және жұмыс 
барысында адамның өзгеріске 
ұшырауын қалай атаймыз

стресс ауру эдеп барлық жауап дұрыс барлық жауап 
дұрыс емес

63 Жалақының жеткіліксіздігі, 
міндетгердің көбеюі,жұмыс 
уақытысының тым ұзаруы 
мұның барлығы неге қатысты

ұйымдағы стрестің 
шығу көзіне

жеке басты стрестің 
шығу көзіне

қоршаған ортаның 
эсері арқылы стрестің 
шығу көзіне

барлық көрсетілген 
стрестің шығу көзіне

барлық жауап 
дұрыс емес

64 Жанұя мүшелерінің бірі ауруға 
ша.5ідығ>'ы, жанұядағы 
жағымсыз қарым қатынастар 
баланың дүяиеге келуі 
т.б.факторлар слрестің қай 
шығу көзіне жатады

ұиымдағы стрестщ 
шығу көзіне

жеке басты стрестің 
шығ}'- көзіне

қоршаған ортаның 
әсері арқылы стрестің 
шығу көзіне

барлық көрсе'гілген 
стрестің шығу 
көздеріне

барлық жауаи 
дұрыс емес

65 Стресіің қай көзі адамдарды 
қоршаған ортадағы іскерлік

физалогиялық
жағдай

психологиялық
жағдай

мінез-құлыққа 
байланысты жағдай

барлық көрсетілген 
жағдайлар

барлық жауап 
дұрыс емес

_

қарым қатынастан, әрқашан 
уайым үстінде жүруге, 
жағымсыз жағдайларды 
сездіруге әкеліп соғады

66 Стрестің қай көзі өнеркэсіптің 
төмендеу і не, кызмегкерлер 
жұмысының 
төмендеуіне,ұрлықпен 
айналысуға экеліп согады

физалогиялық психологиялық мінез- құлық 
ерекшеліктері

барлық көрсетілген 
жағдайлар

барлық жауап 
дұрыс емес

67 Адамдардың еңбек етуде. 
белгіленген мақсаттарға жжегуі 
үшін қандай комплекстік күш 
қолданылады

ынталандыру бақылау бағыттау ұйымдастыру барлық жауап 
дұрыс емес

68 Жұмыстағы жақсы 
мүмкіншіліктер. лайықты 
жалақы, жұмысшылардың 
құқықтарын қорғау төмендегі 
қай нұскаға сэйкес келеді

бақылаудың түрлері ынталандыру
факіорлары

басқарудыи жолдары жұмыс талаптары барлық жауаптар 
дұрыс емес

69 Қонақ үйдегі басшының білімін 
және қызметкерлердің білімін 
қандай мақсаттарда қолдануға 
болады

өз білімдеріи 
пайдалана отырып 
басшылар қонақ 
үйді басқара алады

өз білімдерін 
иайдалана отырып 
басшы көп 
жетістіктерге жетіп 
қызметкерлерге 
көмегін тигізе адады

өз білімін пайдалана 
отырып басшы 
кэсіпорынды оңай 
басқарып көптеген 
жетістіктерге жет\'і 
мүмкін

өз білімін пайдалана 
отырыгі басшы өз 
мақсаттын орындауы 
мүмкін

барлық жауап 
дұрыс емес

70 Қай ынталандыру теориясында 
адам қажеттіліктерін 5 
дэрежеде қарастырады

Херцберггеориясын
да

Маслоу теориясында Макклеланд
теориясында

Врум теориясында барлық жауап 
дұрыс емес

71 Қай ынталандыру теориясында 
барлық мотвациялық 
фактоларды 2гүрге бөліп оны 
ынталандырушы және 
қолдаушы фактор ретінде 
қарастыра аолады

Херцберг
теориясында

Маслоу теориясында Макклеланд
теориясында

Врум теориясында барлық жауап 
дұрыс емес

72 Қонак үй шаруашылығьшда ең 
алғаш компьютер желісін қай 
жылы колданды

1960 1950 1970 1940 барлық жауап 
дұрыс емес

73 Қонақ үйлерде 80-жылдары 
компьютер желісін кен түрде 
қолдануға қандай себеп әсер 
етгі

кәсіпорындарда
жаңа
гехнологиялардың
дамуына

жаңа 'гехнология 
ғылымдырыньтң 
дамуьт

қонақ үй жұмысының 
артуы

барлық жауагі дұрыс барлық жауап 
дұрыс емес



74 Қонақ уйде компыотер желісін 
қоодануда қандай пайдалы 
жақтарды қарастыруға болады

ақпараттарды тез
жинауға
көмектеседі

барлық болімдердің 
жүмысын бақылай 
алады

басқа қонақ үйлерге 
брон жасауға 
көмектеседі

барлық жауап дүрыс барлық жауап 
дүрыс емес

75 Қазіргі кезде қонақ үйлердің 
қай бөлімінде компьтотер 
жүйесі қолданылады

барлыгында тек қабылдау жэне
орналастыру
бөлімінде

тек бухгалтерия 
болімінде

бухгалтерия, касса, 
тіркеу бөлімінде

барлық жауап 
дүрыс емес

76 Компьютерді инжинер- 
техникалық бөлімде 
қолданудың қандай пайдасы 
бар

бақылау кезінде 
энергия мен 
жылудың аз 
жүмсалуы

техникалық 
жабдықтардың 
жоғаргы дэрежеде 
колданылуы

техникалық 
жабдыктардың ортлық 
жүйеде тексерілуі

барлық жауап дүрыс барлық жауап 
дүрыс емес

77 Қонақтардың конақ үйге апдын 
-ала тіркелуі қалай аталады

келу кегу тіркелу есептесу брондау

78 Қонақ үй бүл- тэулік бойы күрделі 
технологиялық 
процеспен жүмыс 
жасаушы комплекс

т\'ристің уақытша 
мекеи етуші орны

клиентгерді 
орналастыру орны

клиенттерді эртүрлі 
классификациялык 
іүріы да
орналастырүшы орын

барлық жауап 
дүрыс

79 І ІозрііаІііу -"қонақжайлық" қай 
сәзден шыққан

ф ек латын француз ағылшын испан

80 Халықарапық дэрежедегі қонақ 
үйде жэне шынжырлы қонақ 
үйлердегі қызметгерді 
бақьшаушы үйым қалай 
аталады

ВТО ХҚА МСОТО УФТАА барлық жауап 
дү.рыс емес

8.1 .1981 жылы қай үйым 
халықаралық конақ үй 
қуқығына ие болды.

ВТО ХҚА МСОТО УФТАА барлық жауап 
дүрыс емес

82 Қазақстанда республика 
ішіндегі қонақ үй қызметтерін 
бақылаушы, жэне халықаралық 
дэрежеде олардың қүқықтарын 
қорғаушы қай ассоңаңия болып 
табылады

ГКА КАГ РКГА КАГИР барлық жауап 
дүрыс емес

83 Қонак уй индустриясының 
дамуы қай саламен тығыз 
байланысты

туризм мэдениет білім экоиомика элуметгік

84 Қонақ үйлердің дамуы қай 
кезеңнен бастау алады

Ежелгі кезеңнен орта ғасырдан 2 д.соғыстан кейін 19 ғасырдын басынан қазіргі кезеңнен

85 Дүние жүзінде ең коп тарағаи 
юіассификациялық жүйе

"әріптік жүйе" "кілт" "жұлдызды жүйе" "короиалық жүйе" "гүл жүйесі"

86 "Әріптік жүйе" А;Б;С;Д кай 
мемлекегге қолданылады.

Англия Жапония Ресей Греция Франция

т

87 "Короналық жүйе" қай 
мемдекетте колданылады.

Ресей ¥лыбритания Франция Іермания Г реция

88 Бөлмелері жоғары бағада 
барлық мүмкішпіліктер мен 
қызметтер толық қамтылған

қонақ үй қонак үй-апартамент люкс отел мотел жеке меншік қонақ 
үйлер

89 Өзіндік қүн қүралдар мен 
туристік қызметтер

түристік индустрия туристік
инфрақүрылым

туристік мекеме туфистік кәсшорын туризм

90 Туристік индустрия мына 
саламен байланысгы.

эконамиканың 
барлық саласымен

ауьш шаруашылық 
саласымен

экономиканың кейбір 
саласымен

онеркэсіп саласымен каржы және несие 
саласымен

91 Қонақ үй өз даму тарихында 
қанша кезеңді калыптастырады.

т 6 4 8 3

92 Туристік индустрияның негізін АТБ(ақпараттық 
техникалық база)

туристік рекрациялық 
ресурстар

ВТО инфрақүрылым экономика

93 Қонақ үй қандай орналасу жерлеріне 
байланысты

бөлме тріне 
байланысты

баға мөлшері жалғасулықпен барлық жауап 
дұрыс

94 Тамактану орындарының ең мейрамхана кафе асхана бар киоск

95 Коғамдық тамақтану орындары 
қай саламен байланысты

азық-тулік
шығаратын
өнеркәсіп

сатып алынатын 
заттарды жалға 
беретін жерлер

біріктірілген сату 
бөлімдерімен

барлык жауап дүрыс барлық жауап 
дүрыс емес

96 Тамақгану орындарының 
мақсаты

туристердің көңілін 
көтеру

әртүрлі қызмет 
көрсету

қонақка қажетті тамак 
түрлерін қамтамасыз 
ету

жоғарғы дэрежеде 
қызмет корсет)'

тамақтың сапасын 
анықтау

97 Тамақтану орындарының ең пансион кафе мейрамхана қонақ үи бар

98 Конактарға тамактардың. 
сусындардың, тэтті 
тағамдардың кең ассортиментін 
үсынатын мекеме

пансион мейрамхана қонақ үй бар кафе

99 Пансион бүл- үш туфлі тамақтану 
түрі

екі түрлі тамақтану 
түрі

төрт турлі тамакгану 
түрі

бес түрлі тамақтану
^ҮРІ...................

аш қалу

100 Мейрамханаларда ең атақты 
қызмет көрсегу тәсілдерінің 
түрлерін керсетіңіз.

"а ля
карт", "габ л ьдот" ,ш в 
едский стол"

"а ля карт","а
парт". "таб л ьдот" ,ресгг
оранное

"а ля
карт'7'табльдот",еврон
ейское

"а
парт", "таб л ьдот",исиан 
ское

"а
парт", "табл ьдот" ,вы 
сшее

101 Егер бір бөлмеге екі қонак 
бірдей брондалған жағдайда 
қандай шаралар қолдану ға 
болады

қай қонақ көп ақша 
төйлесе сол 
клиентті 
орналастыру

қай қонақ бірінші 
келсе соны 
орналастырыгі, 
екіншісін жақын 
қонақ үйлердің біріне

екі клинтіде 
орналастырмау

барлық жауап дүрыс барлық жауап 
дүрыс емес



тегін орналастыру 
қажает

102 Қонақ үйдің басқа орындардан 
ерекшелігі қандай

қаржылық қүрылым 
түрғысынан

маркетанг
түрғысынан

қажеттілікті
қанағаттандыру
түрғысынан

барлық жауап дүрыс барлық жауап 
дүрыс емес

103 Ғгопі ОІТісе қанша бөлімнен 
тұрады.

1 2 3 4 5

104 Ғгопі ОШсе бөлімдерін 
корсетіңіз

тіркеу тіркеу,брондау тіркеу,брондау>телефон
байланысы

тіркеү .брондау ,тел ефон 
байланысы,консьерж

тіркеу,брондау,теле
фон
байланысы.консьер
ж.касса

105 1 іркеу бөлімі қандай қызмет 
атқарды.

бөлмелерді бронлау клиентгерді 
ақпраттармен 
камтамасыз ет\-

клиентгерді кабылдау 
және орналастыру

клиенттрден тәлемақы 
кабьілдау

барлық жауатт 
дүрыс

106 Бөлмелерді брондау бөлімі 
қандай қызмет аткарады.

әуе билеттеріі-і 
брондау

бөлмелерде кызмет 
көрсету

клиенттерді қабылдау 
жэне орналастыру

клиент жүктерін тасу клиенттердің 
алдын-ала тіркелуін 
дайындау

107 Консьерж бөлімі кандай қызмет 
атқарадьт.

белмелерді брондау бөлмелерге қызмет 
көрсету

клиенттерден төлемақы 
қабылдау

кяиенттерді қабылдау 
жәие оларды 
орналастыру

жүктерді тасу және 
клиенттерді 
ақпаратгармен 
қамтамасыз еіу

108 Касса бөлімі қандай қызмет 
атқарады

бөлмелерді брондау бөлмелерге қызмет 
көрсету

клиенттерден төлемақы 
қабылдау

клиенттерді қабылдау 
және оларды 
орналастыру

жүктерді тасу және
клиенттерді
ақпараттармен

109 ҒгопГ ОШсе бөлімі қонақ үйдің 
қай бөлігінде орналасуы тиіс.

қонақ үйдің жабык 
көрінбейтін жерінде

конақ үйдің 
подвалында

қөнак үйдін ортасында кіру есігінің оң жақ 
бөлігінде

қонақ үй холының 
ортасында кіру 
есігіне қарама-

110 Ноизекееріп« бөлім кызмегінің 
мақсаты қандай.

жайлылык жэне 
ы ңғайл ы л ықты 
қамтамасыз ету

тазалықты 
камтамасыз еіу'

қаутсіздікпен конақ 
заттарының қорғалуын 
камтамасыз ету

демалу үшін 
тыныштықты 
камтамасыз етү

барлық жауагі 
дүрыс

111 Ноизекееріп§ бөлімі қандай 
бөлімдермен байланысты

Ғгопі оЯІсе мейрамхана техникалық болім бухгалтерия жэне 
сатып алү белімі

барлық жауап

112 Қөнак уйдегі орындардын 
тазалығына жауап беруші 
қызметкерлерді көрсетіңіз.

тіркеу бөліміндегі 
қызметкерлер

мейрамханадағы
қызметкерлер

консьерж экімшілік бөліміндегі 
қызметкерлер

қонак үй
тазалаушысы
(горничные)

113 Қоиақ үйге келген қонақтарды 
қабылдау және орналастыру 
қызмеггерін атқарушы 
қызметкерлерді көрсетіңіз

тіркеу клеркі отел менеджері консьерж әкімшілік бөліміиің 
қызметкері

қонақ үй
тазалау шысы(горни 
чные)

114 Қонақ үйге келген қонақтардың 
жүктерін тасу,жеткізу 
қызметтерін атқарушы

тіркеу кяеркі отел менеджері консьерж ЭКІМШІЛІК бөлімінің 
қызметкері

қонақ үй
тазалаушысысі
(горничные)

115 Қонақ үйдегі мейрамхана 
бөліміне келген қонақтарды 
қаьылдау жэне орналастьтру 
қызметін атқарушы

тіркеу кяеркі отел менеджері коисьерж метр д отел қонақ үй
тазалаушысы
(горничные)

116 Қонақ үйдегі техникалык 
ақауларға жауап беруші

тіркеу клеркі техникапық инженер отел менеджері консьерж қонак үи
тазаяаушысы
(горничные)

117 Қоиақ үйдегі барлық 
жүмыстардың атқарылуы және 
басқару қызметін атқарушы

тіркеу кяеркі отел менеджері . консьерж техникаяық инженер конақ үи
тазалаушысы
(горничные)

118 Тамактану бөлімі қандай мейрамхана кафе бар жэне банкеттік 
залдар

асхана жэне қоима 
орындары

барлық жауап 
дұрыс

119 Қонақ үйдегі өндіріс 
қүралдарынын түракты дайын 
болуын барлық жүмыстардың 
техникалық жағдайын 
қарастырушы бөлім қалай

тіркеу бөлімі мейрамхана технникалық бөлім оухгалтерия сатып аяу бөлімі

120 Қөнак үйге конақтын келу зіау аі а һоіеі сһеск оаг сһеск іп Іаіе сһеск оиі по зһо\ү

121 Қонақтын қонақ үйден кету зіау аі: а һоіеі сһеск оиі сһеск ігі Іаіе сһеск оиі по зһо\ү

122 Қонақтын конақ үйден кешігіп зіау аі а һоіеі сһеск оиі сһеск іп іаіе сһеск оиі по зһо\ү

123 Брондалынған бөлмеге 
қонактым келмей қалу уақыты

зіау аі а һоіеі сһеск оиі сһеск іп Іаіе сһеск оиі по зһо\ү

124 Келешек уакытта қонақ үй 
бөлмеяерінің бояжамдалуы

іЪгсазг зіау аі а һоіеі сһеск оиі сһеск іп Іаіе сһеск оиі

125 Халықаралық тәртіпке сай 
қонақ үйлерде қонақтар кай 
уақьпта бөлмелерді босату ы 
керек.

сагат 10.00 сағат 22.00 сағат 12.00 сағат 00.00 сағат 14.00

126 Халықаралық тәртіпке сай 
| қонақ үйлерде қонақтар қай

сагат 10,00 сағат 22.00 сағат 12.00 сагат 00.00 сағат 14.00



уақытта бөлмелерге орналасу 
мумкіншілігін алады.

127 Ақысыз өте маңызды адамдарға 
(VI?) арналған белме қалай 
аталады.

люкс белме сіоиЫе гоош Пүіп ЪесШесі гоот у асат  гоот сошріетепіагу гоот

128 Жанұялық жұгггарға арналғаи 
бөлме қалай аталады.

люкс белме сІоиЫе гоот іүуіп Ьеёсіесі гоот ү ас ат  гоот сотріетпепіаг)' гоот

129 Барлық қызметтермен 
мумкіншіліктер жоғарғы 
дәрежеде қамтамасыз етілген 
бөлме қалай аталады.

люкс белме аоиЫе гоот і\үіп ЬесЗсІеё гоот у а с а т го о т сотріетеш агу гоот

130 Жанұялық жұптарға арналған 
бір-біріне жақын орналасқан 
озара байланыс есігі бар болме.

люкс белме сіоиЫе гоот 1\\-іп Ьесісіесі гоот үасапі гоот соппесііп§ гоотз

131 Ақы төлеу арқылы бөлмеде 
қалу уақытын ұзарту мүмкіндігі 
қалай аталады.

зіау оуег сһеск оиі сһеск іп Іаіе сһеск оиг по бҺоуу

132 Бос белме қалай аталады. люкс белме ёоиЫе гоош ілүіп Ьеёёед гоот уасапі гоот сотріетепіагү гоот
133 Теменде керсетілген 

қызметкерлердің қайсысы Ғгопі 
ОіТісе беліміне қатысты.

клерк.консьерж. 
кассир,қонақ үй 
қызметшісі( горничн 
ые)

клерк, консьерж, метр 
д отел.жук тасушы

клерк, консьерж.каесир, 
сантехник

қонақ үй қызмегшісі 
(горничныу),метр д 
огел

клерк,консьерж,касс 
ир,телефон 
байланыстырушысы 
,жүк тасүшы

134 Теменде керсетілген 
қызметкерлердің қайсысы 
Ноавекееріпо беліміне қатысты.

кл ерк.кон с ьерж, 
кассир,қонақ үй 
қызметшісі(горничн 
ые)

клерк,консьерж, метр 
д отел,жугк тасушы

клерк,консьерж,кассир,
сантехник

қонақ үй қызметшісі 
(горничныу).метр д 
отел

қонақ үй 
қызметшілері 
(горничные), кір 
жуушы,белме 
тазалаушы

135 Теменде керсетілген 
қызметкерлердің қайсысы 
тамақтану беліміне қатысты.

клерк, консьерж, 
кассир.қоиақ үй 
қызметшісі(горничн 
ые)

клерк, консьерж.м етр 
д  отел,жүк тасушы

клерк.консьерж,кассир,
сантехник

конақ үй қызметшісі 
(горничныу),метр д 
отел

бармен,метр д 
отел,даяршы

136 Теменде керсетілген 
қызметкерлердің қайсысы 
жалпы қонақ уй 
қызмегкерлеріне саналады.

клерк, консьерж. 
кассир.қонақ үй 
қызметшісі(горничн 
ые)

клерк.консьерж.метр 
д отелркүк тасушы

кл ер к, ко н сьерж, кассир, 
сантехник

қонақ үй қызметшісі 
(горничньту).метр д 
отел

барлығы дүрыс

137 Қандай жағдайда қабат 
қызметкерлер? қонақ үйге 
ыңғайлылі>щпен үйі тәрізді 
жақсы жағдайларды 
қалыптастырады.

қызметкерлердің 
қонақтарға деген 
сыпайлылыгымен 
жылы лебізі

күңделікті тазалык 
жүмыстарын жүргізу

қонақ үйде тазалық пен 
тэртіп сақтау

тез жэне сапалы қызмет 
керсету

барлық жауап 
дүрыс

138 Қандай жағдайда қабат 
қызметкерлері қонак үйге

қызметкерлердің 
қонақтарға деген

күнделікті тазалық 
жұмыстарын жүргізу

қонақ үйде тазалық пен 
тәртіп сақтау

тез жэне сапалы қызмег 
керсетл'

барльіқ жауап 
дүрыс

жағымды жағдайды 
қалыптастыра алады.

сыпайлылығымен 
жылы лебізі

139 Қандай жағдайда қабат 
қызметкерлері жоғаргы 
дәрежедегі қонақ үй имиджін 
қалыпт астыра алады.

қызметкерлердің 
қонақтарға дегеи 
сьтпайлылығымен 
жылы лебізі

күнделікті та:шлык 
жүмыстарьтн жүргізу

қонақ үйде тазалық пен 
тәртіп сақтау

тез жэне сапшіы қьтзмет 
керсетч'

барлық жауап 
дүрыс

140 Қандай жағдайда қабат 
қызметкерлері қонақ үйге 
қонақтардың тағы бір қайта 
келуіне кепілдік бере алады.

қызметкерлердің 
қонақтарға деген 
сыпайлылығымен 
жылы лебізі

күнделікті тазалық 
жұмыстарын жургізу

қонақ үйде тазалық пен 
тәртіп сақтау

тез жэне сапалы қызмет 
керсету

барлық жауап 
дұрыс

141 Қонак үйғе келгенде ен бірінші 
қандай құжаттолтырады.

брондау картасы тіркеу картасьт міндеттер чек ваучер

142 Брондау кезіңде қонақ атына 
қандай қужат толтырады.

брондау картасы тіркеу картасы міндеттер чек ваучер

143 Қандай қүжат қонақ үшін қонак 
үйдегі қызметтерді тегін жэне 
қосымша ақысыз кызмет 
керсетуге жеңілдік береді.

брондау картасы тіркеу картасы міндеттер чек ваучер

144 Қандай құжат аркылы қонақ 
белме акысын төлей алады.

брондау картасы тіркеу картасы міндеттер чек ваучер

145 Тамактану белімінде 
компьютерді қандай мақсатта 
қолданады.

артық азык-түліктер 
жайлы мәлімет 
алүға

кассадағьт чектерді 
бақылауға

керекгі ақпараттарды 
алуға

ин вентаризациядагы 
ы ңғайл ыл ықты 
калыптастыру

барлық жауап 
дұрыс

146 Қоиақ үйде бухгалтерия 
белімінде компьютер қандай 
мақсагга қолданылады.

сату кезіндегі 
оиерациялардын 
автоматгы түрде 
орындайдьт

қонак жайлы толык
мэліметгі
дайындайды

компьютер комегімен 
бухі'шітерлік кітапіъш 
мазмүнын береді

несие картасын 
бақылауға жеңілдік 
береді

барлық жауап 
дұрыс

147 Тіркеу белімінде компьютер 
қандай мақсатга колданылады.

қонақтарды тіркеу 
кезінде
қызметкерлердің
жүмысын
жеңілдетеді

клиент жайлы толық 
мэліметті орындайды

сату кезінде 
операциялардьт 
автомапы  түрде 
орындайды

несие карталарын 
бақылау ға кемектеседі

барлық жауап 
дұрьтс

148 Қонақ үйде қонақтарды карсы 
алуға жэне шьтғарып салуға кім 
жауапты.

консьерж қонак үйдің барлық 
персоналы

Ғгопі ОШсе белімінің 
кызметкерлері

кауіпсіздік белімінің 
қьтзметкерлері

қонақ үй менеджері

149 Қонақтарға қонақ үйдегі 
мүмкіншіліктер жайында 
ақпарат берүге кім жауапты.

консьерж қонақ үйдің барлық 
персоналы

Ғгопг ОГҒісе белімінің 
қызметкерлері

қаушсіздік оелімінің 
қызметкерлері

қонақ үй менеджері

150 Қонақ үйдегі еңбек 
өндірісіндегі негізгі фактор 
болып қайсыеы саналады.

жоғарғы дэрежедегі 
жалақы

жұліыстағы жаксы 
мүмкіншіліктер

еңбекті эділ бағалау сенімділік

..

барлық жауап 
дұрыс



151 Қонак уйде стрестің пайда 
болуына қандай жағдайлар әсер 
етеді.

жалақының жогары 
болуы

жүмыстағы жақсы 
мүмкіншіліктер

еңбекті әділ бағаламау сенімділік барлық жауап 
дұрыс

152 Қонақ үй бизнесінде 
"кәсіпорын ішіндегі сату" 
қандай мағынаны білдіреді.

бөлмелерді өз
қызметкерлеріне
сату

барлык қызмет 
турдерін өз 
қызметкерлеріне сату

қонақ үй ішіндегі 
қызметтерді өз 
араларында 
жарнамалау

конақ үйде тұрып 
жаткандарға 
ұсынылатын 
қызметтерді жоғарғы 
дэрежеде са'гу

қонақ үйдегі 
қызмәттерді басқа 
конақ үйяерде 
тұрып жатқан 
қонақтарға жоғарғы 
бағада сатү

153 Қонақ үй бизнесінде "Ішкі сатл- 
" дегеніміз не.

бөлмелерді әз
қызмеі'керлеріне
сату

барлық қызмет 
т\-рлерін өз 
кызметкерлеріне сату

конақ үй ішіидегі 
қызметтерді өз 
араларында 
жарнамалау

қонақ үйде т\:рып 
жаткандарға 
ұсынылатын 
қызметтерді жоғарғы 
дэрежеде сату

қонақ үйдегі 
қызмеггерді баска 
конақ үйлерде 
тұрып жатқан 
қонактарға жоғарғы

154 Қай бөлім қонак үй 
мүмкіншіліктерін сатуға 
жауапты.

Ғгопі ОШсе Ғгопі ОШсе.саіу 
бөлім,қоғаммен 
байлаиысу бөлімі

Ғгопі ОШсе,сату 
бөлім,қоғаммен 
байланысу 
бөлімі,маркетинг

Ғгопі ОШсе,ресторан кір жуу жэне 
тазсілау

155 Қонақгарга тамақ пен сусындар 
атын ақысын көрсететін 
карточка қалай аталады.

мәзір меморандум тізім гіансион минимум

156 Келген туристік топтар жайлы 
мәліметгерді көрсететін қүжат 
қалай аталады.

мәзір меморандум тізім пансион МИНИМ>'М

157 Қонақ үйде тұрып жатқан конақ 
жайлы толық мәліметті қай 
қүжат көрсетеді.

меморандум тізім Оиезі Нізіогу С"агс1 Ғогесазі турист

158 Қандай қүжат туристке 
шекарадан шығу кезіндегі 
міндеттерді көрсете алады.

'гуристке ескертпе тізім Оиезі: Нізіогу Саг<і мемарандум Ғогесазі

159 Қандай мэзір түрінен клиен 
өзінің қалагаи тамақ түрін 
таңдай алады

а 1а сагс іаЫе сі һоіе пансион барлық жауап дұрыс барлық жауап 
дүрыс емес

160 Үйымдык нроідес қандай 
этаптардан қүралады

кәсіпорының
мақсаттарын
аныктаудан

жүмыс барысын 
анықтау

жүмыскрлерді 
кабылдау және оларды 
багалау

өндіріс құралдарын
жерш.тәсілдерін
аныктау

барлық жауап 
Дұрыс

161 Үйымдық процес этаптарыиың 
бастапқы маіъінасы қандай

кәсіпорын
мақсаітарын
анықтаудан

жумыс барысыи 
анықгау

жұмыскрлерді 
қабылдау және оларды 
бағалау

өндіріс құралдарыи
жерін.тәсілдерін
аныктау

барлық жауап 
дұрыс

162 Ұйымдық процестің қай 
эгапында алдағы атқарылатыи

кэсіпорын
мақсаітарын
аныктаудан

жұмыс барысын 
анықтау

жұмыскрлерді 
қабылдау және оларды 
бағалау

өндіріс құралдарын 
жері н,'гэсі лдері н 
аныктаү

барлық жауап 
дұрыс

163 Үйымдық процесінің қай 
этапында жұмыстың уақыты

кәсіпорыи
мақсаттарыи
анықтаудан

жұмыс барысын 
анықтау

жұмыскрлерді 
кабылдау жәие оларды 
бағалау

өндіріс қүралдарын
жерін.тэсілдерін
анықгау

барлық жауап 
дұрыс

164 Үйымдык процестің қай 
этапында жұмыс барысының 
міндетгері мен максаттары

кэсіпорын
мақсаттарын
анықтаудан

жұмыс барысын 
анықтау

жұмыскрлерді 
қабылдау жэне оларды 
бағалау

өндіріс құралдарын
жерін.тэсілдерін
аныктау

барлық жауап 
дұрыс

165 Кэсіпорвндағы ұйымдық 
құрылымның түрлерін

фу нкционалдықсыз 
ықтық

функционалдық.сызы
қтық,ұйымдық

функционалдық,сызыкт
ық.аралас

ұйымдық сызықтық барльтқ жауап 
дұрыс

166 Қай үйымдық құрылым түрінде 
төменгі бағыныштылар тек 
қана бір жоғарғы басшыға 
бағынады және сол басшы бір 
ғана төменгі бағыныштыны

аралас сызықтык ұйымдық фу нкционал ды қ барлығы дұрыс

167 Қай ұйымдык құрьілым түрінде 
бірнеше жоғарғы басшылар бір 
төменгі басшыларға немесе

аралас функционалдық ұйымдық сызықтық барлық жауап 
дұрыс

168 Қонақ үйдегі персоналдар 
қандай сагіаға ие болу кажет.

профессоналдык 
білімі жэне жоғарғы 
дэрежеде
тэжірибеге ие болу 
қажет

ең кемінде бір шет 
тілін білу қажет

тазалыкқа және 
тэртіике үлкен назар 
аударуы қажет

өз жұмысын жақсы 
көру жэне адамдармен 
жақсы қарым- 
қатынаста болу кажет

барлық жауап 
дұрыс

169 Қай баскару функцияеы 
жоспардың соңғы

жоспарлау ұйымдастыру координация ьшталандыру бақылау

170 Қай басқару функциясы 
кэсіпорын қызметкерлерінің 
мақсаттарын жэне біріктірілген 
басқару тэсілдерін

жоспарлау координация ұйымдастыру бақылау ынталандыру

171 Қай басқарү функциясы 
бағыггалган максатгарына жету 
ушін кәсіпорынның барлық 
элементтерін бір араға 
келтіріп.сол жұмыстарға

жоспарлау коордииация ұйымдастыру бақылау ынталандыру



барлық біріктірілген кушті 
жұмсай алады.

172 Қай баскару функциясы 
анықталған іс-әрекеттерді, 
ұқсас кызметтерді біріктіріп 
аиықталған тәртіп бойынша 
адамдарға жеткізе алады.

жоспарлау координация үйымдастыру бақылау ынталандыру

173 Қай басқару функциясы алдын- 
ала дайьтндалған максаттармен 
жетістіктерді аныктап олардың 
кұралдары мен жолдарын 
көрсете алады.

жоспарлау координация ұйымдастыру бақылау ынталаңдыру

174 Егер клиент қонақ үйдегі 
бөлменің төлемақысын 
төлемеген жағдайда не істеуге 
болады.

милицияға
шағымдану

оның атын қара 
тізімге ендіріп 
милицияға хабар беру

сол клиеит жайлы 
басқа жақын қонақ 
үйлерге естірту

онымен байланысқа 
шығуға тырысу

барлық жауап 
дүрыс

175 Түнеу жэне таңғы ас 
қызметтерін үсынатын 
тарифтер қалай аталады.

Весі апсі Вгеакйізі НаіҒ Рапзіоп Ғиіі Рапзіоп А11 Іпсіизіуе А тегісап Ріап

176 Түнеу және екі түрлі тамактану 
қызметін үсынатын тарифтер 
қалай аталады.

Весі апсі ВгеакіазГ НаІГ Рапзіоп Ғиіі Рапзіоп АИ Іпсіизіуе А тегісап Ріап

177 Түну және үш түрлі тамақ түрін 
үсынатын тариф түрі қалай 
аталады.

Весі апё ВгеакҒазІ На1ҒРап8Іоп Ғиіі Рапзіоп А11 Іпсіизіуе Атегісап Ріап

178 " Барлығы камтылған " гарифы 
қалай аталады.

Весі апй ВгеакГазІ НаІГ Рапзіоп Ғиіі Рапзіоп А11 Іпсіизіуе А тегісап Ріап

179 Қонақ үйдегі персоналдар 
қандай сапага ие болу кажет.

профессоналды к 
білімі және жоғарғы 
дәрежеде
тэжірибеге ие бол>' 
қажет

ең кемінде бір шет 
тілін біл>' қажет

тазалыққа жэне 
тэртіпке үлкен назар 
аударуы қажег

өз жүмысғлн жаксы 
кору жэне адамдармен 
жақсы қарым- 
қатынаста болу қажет

барлық жауап 
дүрыс

180 Үйымдық процес қаидай 
этаптардан қүралады

кәсіпорының
мақсаггарын
анықтаудан

жү:мыс барысын 
анықтау

лсүмысзсрлерді 
кабылдау және оларды 
бағалау

ондіріс кү.ралдарын
жерін,тәсілдерін
анықтау

барлық жауап 
дұрыс

181 Қонақ үйде стрестің пайда 
болуына қандай жағдайлар әсер 
етеді.

жалақының жоғары 
болуы

жұмыстағы жақсы 
мүмкіяшіліктер

еңбекті эділ бағаламау сенімділік барлық жауап 
дүрыс емес

182 Брондау кезіңде конақ атына 
қандай құжаттолтырады.

брондау картасы 'гіркеу картасы міндетгер чек ваучер

183 Қай басқару функциясы алдын- 
ала дайындалган мақсаттармен

жоспарлау
......

координация ұйымдастыру бақылау ынталандыру

жетістіктерді анықтап олардың 
құралдарьт мен жолдарын

184 Егер клиент қонақ үйдегі 
болменің төлемакысыи 
толемеген жағдайда не істеуге

милицияға
шағымдану

оіш ң атыи қара 
тізімге ендіріп 
милицияға хабар беру

сол клиеит жайлы 
басқа жақын қонақ 
үйлеріе естірту

онымен байланыска 
шығуға тырысу

барлық жауап 
дүрыс

185 Түнеу жэне танғы ас 
қызметтерін үсынаттлн

Веё апд Вгеакйізі НаІҒ Рапзіоп Ғиіі Рапзіоп А11 Іпсіизіүе А тегісап Ріап

186 Түнеу жэне екі түрлі тамактану 
қызметін үсынатын тарифтер

ВесІ апсі ВгеакГазІ НаІГ Рапзіоп Ғиіі Рапзіоп Аіі Іпсіизіуе А тегісап Ріап

187 Түну және үш түрлі тамақ түрін 
үсынатын тариф түрі қалай

Ве<1 апсі ВгеакГазі НаІГРапзіоп Ғиіі Рапзіоп АИ Іпсіизіуе Атегзсап Ріап

188 " Барлығы қамтылған ” тарифы Весі апсі ВгеакГазІ НаІГРапзіоп Ғиіі Рапзіоп А11 Іпсіизіуе А тегісап Ріап

189 Қонақ үйдегі персоналдар 
қандай сапаға ие болу кажет.

профессоналдық 
білімі жэне жоғарғы 
дэрежеде
тәжірибеге ие бол>' 
қажет

ең кемінде бір шет 
тілін білу қажет

тазалыкқа жэне 
тәртіпке үлкен назар 
аударуы қажет

оз жүмысьтн жақсы 
кору және адамдармен 
жақсы қарым- 
катынаста болу қажет

барлық жауап 
дүрыс

190 Ұйымдық процес қандай 
этаптардан күралады

кэсіпорының
мақсатгарын
анықтаудан

жұмыс барысын 
анықтау

жұмыскрлерді 
кабылдау жэне оларды 
баға.!іау

ондіріс қүралдарын
жерін.тәсілдерін
анықтау

барлық жауап 
діүрыс

191 Үйымдық процес этаптарының 
бастапқьт мағынасы қандай

кэсіпорын
мақсаттарьтн
аныктаудан

жүмыс барысын 
анықтау

жұмыскрлердз 
қабылдау жэне оларды 
баіалау

өндірзс қүралдарын
жерін,тәсілдерін
аныктау

барлық жауап 
дұрыс

192 Қонақ үй бизнесінде 
"кэсіпорын ішіндегі сат>'" 
қандай мағынаны білдіреді.

болмелерді өз 
қыз.меткерлері не 
сату

барлық қызмет 
түрлерін өз 
кызметкерлеріне сат\'

конақ үй ішіндегі 
қызметтерді өз 
араларында 
жарнамалау

қонақ үиде тұрып 
жатқандарға 
үсыш>ілатын 
қызметтерді жоғарғы 
дәрежеде сату

конақ үйдегі 
қызметтерді басқа 
қонак үйлерде 
түрып жаткан 
қонактарга жоғарғы 
бағада сат\'

193 Қонақ үй бизнесінде "Ішкі сату 
" дегеиіміз не.

бөлмелерді өз 
қызметкерлері ие 
сату

барлық қызмет 
түрлерін оз 
қызметкерлеріне сату

қонақ үй ішіндегі 
қызметтерді оз 
араларында 
жарнамалау

қонақ үиде түрып 
жатқандарга 
үсынылатын 
қызметгерді жоғарғы 
дэрежеде сат\'

қонақ үидегі 
қызметтерді басқа 
қонақ үйлерде 
түрыи жатқан 
қонақтарға жоғарғы 
бағада сату
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