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وند جان آفرین هب انم خدا
دوره آموزشي ربگزاری و مشاركت مورث

گاهها رد نمايش

:مدرس

سيدحسين ميرظفرجويان          

مرکز آموزش بازرگانی :برگزار کننده 



ربای كسي كه آهسته و پيوسته مي رود 

هيچ راهي دور نيست



بيو گرافی
1342:    متولدسيد حسين ميرظفرجويان      

دبيرستان دهخدا کرج-رياضی فيزيك: ديپلم 

دانشگاه صنعتی شريف( صنايع پااليش )مهندسی شيمی : کارشناسی 

وزش و موسسه عالی آم( سيستمهاي اطالعات مديريت ) مديريت دولتی : کارشناسی ارشد

پژوهش سازمان مديريت و برنامه ريزي  کشور

دانشجوي دکتراي مديريت گردشگري موسسه آموزش عالی قشم و سازمان سيتی وان

مديريت پروژه و مديريت )  EMDداراي گواهينامه دوره بين المللی مديريت نمايشگاهی

(يوفی-بازاريابی نمايشگاهی ، اتحاديه جهانی صنعت نمايشگاهی 

(صرفه جويی در مصرف انرژی ) مقررات ملی ساختمان 19داراي گواهينامه مبحث 

داراي گواهينامه تربيت مدرسين و مربيان کار آفرينی 

مربی آموزش فنی و حرفه اي
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معاون بازرگانی داخلی                      حمل ونقل بين المللی بستان

مدير فنی                                               مرکز توسعه صادرات ايران

مدير طراحی وغرفه آرايی                شرکت نمايشگاههای بين المللی ايران

”       ”           ”         “مدير ساختمان و تاسيسات                              

”       ”           ”         “مشاور فنی مدير عامل                                    

”       ”           ”         “معاون اداری ومالی                                       

”       ”           ”         “معاون امور نمايشگاهی                                  

”       ”           ”         “مشاورمديرعامل و رئيس ستاد پرند             

”       ”          ”          ”    معاون فنی و مهندسی                                   

مدير طرح و ناظر عالی پروژه های مختلف فنی و نمايشگاهی

مشاور بازرگانی و نمايشگاهی               بخش خصوصی

مولف چندين کتاب در حوزه مديريت نمايشگاهها و اکسپو

مدرس دانشگاه 

سوابق اجرايی
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:فصل اول

اهآشنايی با نمايشگ
و 

مفاهيم نمايشگاهی
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نمايشگاه در سطح کالن

بسط توسعه مناسبات
کشورها 

کسب درآمدهاي 
ارزي

گسترش فناوري 
پيشرفته 

ايجاد فرصتهاي 
شغلی متعدد

توسعه مبادالت 
بين المللی



ی تجاری در ديدگاه آقای پروفسور فيليپ کاتلر درخصوص جايگاه نمايشگاه ها

:بازاريابی نوين 

اه هاای امروزه مشارکت در نمايشگاه های تجاری با وجود شکل گيری نمايشگ

مجازی و استفاده از ابزار الکترونيک نقاش مهاخ خاود را در فعاليات هاای 

ست لايکن بازاريابی از طريق برقراری ارتباط مستقيخ با مشتريان حفظ کرده ا

.تخصص کافی جهت بهره برداری از آن است, الزمه مشارکت موثر در آن



عيت حساس امروزه تاثير برگزاری نمايشگاه بر اقتصاد امری غير قابل انکار می باشد ، وض

، توجاه اقتصادی در سطح بين المللی و لزوم توجه به فرصت ها و موقعيت های اقتصادی

تااثر از بيشتر به برگزاری نمايشگاه و بررسی و تبيين دقيق شااخص هاای اقتصاادی م

.نمايشگاه را بيش از پيش متذکر می شود 

اقتصادی نمايشگاه و عملکرد دقيق در برگزاری آن با توجه به تاثيرات آن بر شاخص های

مشکالت در هر منطقه بعنوان فرصتی کخ نظير در رشد اقتصادی و برون رفت از مسائل و

.اقتصادی و راه حل مناسبی جهت مواجهه با رکود بحساب می آيد



 ميلياردها دالر (ميليون مترمربع  120نمايشگاه بزرگ و مستمر دردنيا با متراژي بالغ بر 40000بيش از

(سود حاصل از برگزاريدرصد 25حداقل قرارداد براي مبادله کاالها و خدمات و 

 ميليارد دالر به صورت مستقيم عايد کشورها ميگردد600ساالنه از طريق برپايی نمايشگاهها بالغ بر.

مايدتوسعه صنعت نمايشگاهی به رشد و تکامل بسياري از صنايع و رشته هاي توليدي کمك مين.

 برابر درآمدهاي مستقيم آن ميدانند6کارشناسان درآمدهاي غيرمستقيم صنعت نمايشگاهی را.

 ابی استجمله مهمترين ابزارهاي بازاريابی بوده که نتايج حاصل از آن در کوتاه ترين زمان قابل ارزياز.

 بين المللی ميليون بازديدکننده براي نمايشگاههاي 500ميليون مشارکت کننده و بيش از 6حدود

 ميليارد دالر بوده است4ارزش افزوده صنعت نمايشگاهی در سال گذشته در سنگاپور حدود.

درجه اشتغال زايی مستقيم و غيرمستقيم برگزاري نمايشگاهها بسيار باالست.



تاثير برگزاری نمايشگاه بر جمعيت

صادیتاثير برگزاری نمايشگاه بر توليد ناخالص داخلی و رشد اقت

تاثير برگزاری نمايشگاه برسطح قيمت مصرف کننده

.تاثير برگزاری نمايشگاه بر شاخص های تجارت بين المللی

تاثير برگزاری نمايشگاه بر شاخص های رقابتمندی

 تاثير برگزاری نمايشگاه بر شاخص های کسب و کار

رشاخص هاي اقتصادي موث



کاالفروش،بدونزيرااستبازاريابیاست،ارزشدارايتوليدازبيشتجارتدرآنچه

بسيارنقشنمايشگاهها.ميگرددمختلوتوليدميشوندپرانبارهاميکند،حبسراسرمايه

يانممقايسهوارزيابیامکانزيرامينمايدايفاالمللیبينبازاريابیدررامهمی

.ميسازدفراهمهمزمانطوربهومکانيكدرراشدهعرضهمحصوالت

انکنندگمصرفگوناگوننيازهايومصرفسليقهباکنندگانتوليدآشنائی

هدفبازارهايورقيبهايکشوروشرکتهاشناسايی

رودررومذاکره(face to face)خريدارانبا

شگاههاینمايتعداداندازههر.بازارندنمایتمامآينهتجاریالمللیبيننمايشگااههای

استبيشترGDPباشند،بيشترشدهبرگزارالمللیبين
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 به واسطه برگزاري نمايشگاهها

اشتغالکاهش بيکاري و افزايش سطح 

بهبود وضعيت اقتصادي و تصوير کلی منطقه 

گسترش حجم مبادالت بازرگانی

افزايش سطح توليدات داخلی

توسعه دانش فنی و مبادالت اطالعات

تحکيم همبستگی و دوستی ملل

برقراري روابط اجتماعی موثر

جلب گردشگران خارجی

اهميت تجاری نمايشگاهها



توسعه  و تقويت سايتهاي نمايشگاهی و زير ساختها
وجود سایت های نمایشگاهی مطابق با استانداردهای مناسب و زیر سااتت هاای مزب با  

. اشدعنوان یکی از مهم ترین عناصر در توسع  صنعت نمایشگاهی کشور قابل  ذکر می ب
افزايش مشارکت غرفه داران

باا برنام  ریزی ب  منظور جذب و ترغیب غرف  داران جهت حضور بیشتر در نمایشاگاهها
دفمند با انجاب  برنام  ریزی مزب در ب  منظوربرگزاری نمایشگاههای تخصصی بین المللی ه

شوربرتورداری از  موضوعات متناسب با نیاز های بازار و توانمندیهای تولیدی صادراتی ک
 افزايش بازديد کنندگان تخصصی

برنام  ریزی و بکار گیری تمهیدات مزب در تصاو  افازایح حضاور بازدیاد کننادگان
متخصص از نمایشگاهها با بکار گیاری تللیااات مناساب و دعاوت از تجاار و بازرگاناان

های متخصصین و صاحلان صنایع و عوامل مسئول در سازمانهای تارجی همتا در غالب هیات
تخصصی ورودی ب  کشور

عضويت در انجمن مرکز تجارت جهانیWTCA و
ساخت و ايجاد مراکز تجارت بين المللی 



دگان شرکت های نمايشگاهی دولتی و خصوصی، انجمن ها به عنوان سازمان دهنا)از حيث بازيگران -الف

(نمايشگاهها، مجريان نمايشگاهی، بازديدکنندگان

ک، افازايش برگزار کنندگان نمايشگاهها به عنوان شارکای اساتراتژي)از حيث گرايش های استراتژيک -ب

(اهميت تمرکز استراتژيک و تخصصی کردن نمايشگاهها

از حيث نواحی مختلف جهان -ج

از حيث رقابت -د

(. زايش کيفيترقابت بر سر فضاهای نمايشگاهی شامل استراتژی های رقابت، اضافه ظرفيت، نيازمنديهای اف)

(رقابت در موضوعات نمايشگاهی شامل پوشش دادن همه موضوعات، تخصصی کردن نمايشگاه ها)

(رقابت بين نمايشگاهها و ديگر ابزارهای بازاريابی)

ين المللای گزينه های اوليه بين المللی سازی در صناايع خدماتی، ابعاد ب)از حيث بيان المللی سازی -ه

زی، ، فرمتهای باين المللای ساا(شامل بازارهای هدف، ورود و ماندگاری در بازار، تخصيص منابع)سازی، 

(ازیترکيب موضوع ورود به بازار و استراتژيهای توسعه، تضادهای بالقوه در خصوص بين المللی س

:پيچيدگی نمايشگاههای تجاری از حيث موارد زير در حال افزايش است



%(27)وضعيت اقتصاد در بازار داخلی -1

%(24)پيشرفت های اقتصاد جهانی -2

%(17)رقابت  در صنعت نمايشگاهی -3

...(منابع انسانی و %(  )13)چالش های داخلی -4

تاثيرديجيتاليزه شدن -5

ازی و اينترنت ،رسانه های جمعی، نمايشاگاههای مجا)رقابت با ساير رسانه ها -6

)....

ايرو س(هزينه)امنيتمسايل ناظران، سهامداران، توسعه پايدار ، بهداشت و -7

:مهخ ترين عوامل اثرگذار بر صنعت نمايشگاهی جهان



نمايشگاه در سطح خرد

شناخت بازار هدف

شناسايی نياز
معرفی محصوالت جديدمشتري

شناسايی مشتري 
بالقوه 

کاهش هزينه هاي 
معامله



اهنمايشگ

ها و هتل

مراکز 

%9اقامتی 

ا رستورانه

%9...  و

حمل و نقل 

و انبارداري

16%

مراکز 

تفريحی

افروشگاه ه

21%

مراکز

همايش

به ساير عوامل% 91درآمد به برگزارکننده و % 9



،موفقيت در نمايشگاهها 

ه در آنهاا يازمند متحول شدن کيفيت برپايی نمايشگاهها و نوع کاالها و خدماتی است کن

:نيازمندتوفيق در تجارت ارائه می شود وبطور کلی 

نوآوري

توليدکاالهاي جديد

ات آنهاکاربرد روشهاي نوين براي دسترسی به مشتريان و تأثير گذاري در تصميم

تلفيق فناوريهاي جديد با شيوه هاي رايج

استفاده از مفاهيم نوين تجاري

(براي همايشهاي تجاري) پيداکردن عناوين جديد

جلب توجه نسل جوان

بهره گيري از تکنيکهاي جديد براي پيش بينی روند بازار

استفاده از رسانه هاي پيشرو براي تبليغات نمايشگاهی

 افزايش قابليت رقابت و...
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کاهش هزينه های معامله-1

عامله اهميت اقتصادي نمايشگاهها را می توان در پايين آوردن هزينه هاي هر م
جستجو کرد

تحقيق براي کسب اطالعات بازار

بازديد کاال بدون رعايت تشريفات قانونی

دعدم تامين هزينه هاي الزم جهت تشکيل جلسات مذاکره و عقد قراردا

تر تمرکز عرضه کنندگان کاال در يك محيط و عدم لزوم مراجعه به دفا

شرکتها و محلهاي توليد آنان

مزاياي اقتصادي برگزاري هر نمايشگاه 
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رناحيه فروش با حقوق براب-2

نه قلمرو اختصاصی غرفه دار و نه بازديد کننده

محل برگزاري يك محل بی طرف است که باعث می شود )

بازديد کننده با آزادي عمل از ميان مجموعه اطالعات موجود 

ه هم بدون تعهد و به راحتی حق انتخاب داشته باشد، ضمن اينک

. (تندبازديد کننده و هم غرفه دار از موانع روزمره شرکتی مبرأ هس
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نمايشگاهها يک مجموعه 
بازاريابی

نمايشگاه
تجاری

مجموعه توليد
کيفيت
تنوع
نوع

طراحی

مجموعه قيمت و 
شرايط
قيمت
اعتبار
تخفيف

پرداخت
خدمات

مجموعه ارتباطات
روابط عمومی

تبليغات
تماسهای شخصی

توسعه فروش
تحقيق بازار 

طراحی

مجموعه توزيع
سازمان فروش
کانالهای توزيع

انبار
حمل و نقل
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سب عالوه بر بدست آوردن مشتريان جديد ،حفظ بازار و مشتريان قبلی وک

ه توسط ک. . . کيفيت، تنوع، قيمت و )آخرين اخبار و اطالعات محصوالت مشابه 

(رقبا عرضه شده است

د ندارد شناسايی مشتريان بالقوه ،که امکان شناسايی آنان براحتی وجو-1

ام بازديد يکی از بزرگترين مزايای نمايشگاهها، حضور مشتريان بالقوه در هنگ

از نمايشگاه است 

شناختن شرکتها و کاالها ،فرصتی مناسب براي آشنا شدن ومتمرکز شدن -2

(ي بهترين محل تبادل دانش و اطالعات و تکنولوژ)آنها توسط مخاطبين 

اهها ديگر مزاياي حضور در نمايشگ
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وجه به درک عکس العمل و احساس مشتري نسبت به کاال بات-3

راحتی مالقات رو در رو  با مشتري مزيتی که بسيار مفيد بوده و ب

.قابل دسترسی نيست

يرينه شناسايی رقباي جديد در بازار و بررسی رفتار رقباي د-4

ايشگاه تجزيه و تحليل سرعت و سطح توسعه تکنولوژي درنم-5

د حضور آسانتر شدن امکان انتخاب براي مشتري  بواسطه تعد-6

توليدکنندگان يك گروه کااليی درنمايشگاه 
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 حضور و مشارکت درنمايشگاهها
....

بازاريابی مستقيم 
رويدادهاي خاص

آگهی
اينترنت

روابط عمومی
تبليغات و اسپانسري

روشهای ديگر بازاريابی مخاطبين
تحقيق ، و پژوهش و کسب اطالعات کامل از بازار، حضور در هياتهاي 

. . . اعزامی بازاريابی درخارج از کشور ، تبليغات و 

رتباط با نتايج حاصله از نظر سنجی بعمل آمده از مديران شرکتهاي آلمانی در ا
 دهد ارزيابی و رده بندي ابزارهاي ارتباطی در زمينه اهداف بازريابی نشان می
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:تحقيقات نشان داده است که

% 54ديدن محصوالت و خدمات جديد  
%  48دريافت اطالعات                             
%40همگام ماندن با تکنولوژي               
%  51عقد قراردادهاي تجاري                 

اگر يك معامله تجاري در اثر برگزاري نمايشگاه و مشاهده
پيگيري 1/3دالر هزينه و نياز به 625خريدار به طور متوسط 

1،117اهی تلفنی داشته باشد، همين معامله در شرايط غير نمايشگ
.پيگيري تلفنی دارد 3/7دالر هزينه در بر داشته و نياز به 
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Trade(عمومی)بازرگانینمايشگاه های Fair:

انواع نمايشگاه ها

کنگره، سخنرانی، سمينار،نمايشگاه هاي تجاري همراه با رويدادهاي ديگر مانند 
شو لباس و رويدادهاي خاص

 قديمی ترين و با سابقه ترين نمايشگاه در دنيا:نمايشگاه کانتون چين
متر مربع 1160000بزرگترين مقياس برگزاري با -
غرفه25000بيشترين تعداد غرفه حدود -
ارائه کامل ترين انواع کاال-
هزار نفر300کشور دنيا 210بيشترين آمار بازديد کننده از -
ميليارد دالر24باالترين گردش مالی نمايشگاهی در دنيا حدود -
نمايشگاه بازرگانی تهران
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Specializedتخصصینمايشگاه های Trade Show:

tradeآنهابهوB2Bرويدادهاي showمی شودگفتهنيز

اريکزمينهيكدرصرفاًکهتجاريوصنايعصاحبانباحضور

دارندفعاليت

تجاريکاالهايديگرحضورعدم-

کنندهبازديدهزينهووقتدرصرفه جويی-

دارانغرفهحضوربهره وريافزايش-
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Soloاختصاصینمايشگاه های Exhibition:
تخصصی

عمومی

مستلزمرکشوازخارجدربازرگانیبصورتنمايشگاه هايیچنينبرپاپی

.می باشدنمايشگاهبرگزاريمحلکشورازتجاريدقيقبسياربررسيهاي

آمدهعملهبتوافقاتوشرايطتابعنمايشگاه هاازاينگونهدرکاالفروش

.می باشدبرگزاريمحلکشورمقاماتوبرگزارکنندهبين
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:فروشباهمراهکاالمستقيخعرضهنمايشگاه های

ًبازارتنظيماهدافراستايدرغالبا

ازکاالهابرخیشرايطبهتوجهباوسالازمعينیفصولدر

کاالهاازتنوعیبابزرگبسيارفروشگاهيكبهشبيهمحيطی

توليدکنندگانتوسطکاالهافروشوعرضه

باهبیبازاريااهدافازونداشتهتجاريارزشهيچگونهفانمتاخصصينناظراز

کاالهايعرضهبعلتمواردازبرخیدرمتأسفانهواساتافاتادهدور

رممکننيزغيراکشورهدفارزشمندبازاربهمدتبلنددستيابیغيراستاندارد،

استساخته
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Virtualمجازینمايشگاه های Fair:

بيستمقرن70دههاواسط

اينترنتتکنولوژيپيشرفتوتوسعه

مزيتهاي مهم و با اهميت نمايشگاه هاي مجازي

هزينه کم -

(معموالً يکساله ) طوالنی بودن دوره زمانی آن -

امکان تغيير لحظه اي اطالعات کاال -

ند امکان در اختيار قرار دادن پرسشنامه به مخاطبين همان-

نمايشگاه هاي فيزيکی
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virtual exhibition-online exhibition )نمايشگاه  مجاز ی )

نمايشگاه مجازی ايجاد ساز و کاری برای بهره برداری از وب ، تلفان هماراه و ظرفيات هاای 

کوه تار الکترونيک و مهندسی به منظور برقراری ارتباطات تجاری و هوشمند و برگزاری هرچه با شا

دهد  تا  به امکان  را به بازديدکنندگان  میرويدادهای مجازی در کنار نمايشگاههای فيزيکی که اين

های صورت  مجازی و گرافيکی  از غرفه های مختلف که بر اساس  زمينه های  گوناگون  و با طراحی

هار غرفاه متنو ع  طبقه بندی  شد ه اند  بازديد کنند و  با کليک  بر  روی  فضاهای تعبيه  شاده  در

همچناين  . نندکاتالوگ و آخرين  محصوالت  شرکتها  را  دانلود کنند و تيزر تبليغاتی آنها را مشاهده ک

احاد صانفی  بازديدکنندگان می توانند از طريق  متن، صوت و تصوير به صورت آنالين  با شرکت يا  و

عاات غرفاه داران نياز اطال. مورد  نظر ارتباط  برقرار نموده  و اطالعات بيشتری را دريافت نمايند

غاتی، عکس مربوط به شرکت يا  واحد صنفی  خود را  اعخ از کاتالوگ، نمونه محصوالت، فيلخ های  تبلي

محصوالت و يا خدمات خود و راه های  ارتباطی خود را  براحتی در قالب يک غرفه مجازی در معرض

ر در اطالعات شرکت و برنامه های خود بارای  حضاو. ديد ديگران  و بازديدکنندگان  قرار می دهند

تند، محتاوا نمايشگاه ها  و ديگر رويدادهای  فيزيکی و ساير اطالعاتی که برای مشتريانشان مهخ هسا

.توليد می کنند و غرفه اختصاصی مربوط به شرکتشان را ايجاد و اداره می نمايند
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Expoاکسپو

Expoکلمهازبرگرفتهexposition

 يکبارسال5هرماههششجهانینمايشگاه(توسطBIE)

اجتماعیوفرهنگیانسانی،جنبه هاي

دنيامهمرويدادسوميناکسپوها(فوتبالجهانیجاممسابقاتازپسFIFAالمپيكبازيهايو)

ضاءاعرأي گيريباشرايطواجدوداوطلبکشورهايبينازبرگزاريمحل

بزرگاکسپوهايمابينکمتروماه3(ايمنطقه)المللیبيناکسپوي

وستتوريجذباقتصادي،اجتماعی،فرهنگی،ارتباطاتبرقراريجهتمناسبیموقعيت..
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(سال سابقه مديريت  20حدود ) فعاليت هاي اجرايی
معاون بازرگانی داخلی شرکت حمل ونقل بين المللی بستان

مدير فنی  مرکز توسعه صادرات ايران
مدير طراحی و غرفه آرايی نمايشگاههاي بين المللی ايران

مدير  امور ساختمان و تاسيسات نمايشگاههاي بين المللی ايران
مشاور امور فنی نمايشگاههاي بين المللی ايران

معاون اداري مالی نمايشگاههاي بين المللی ايران
معاون امور نمايشگاهی نمايشگاههاي بين المللی ايران

مشاور امور اکسپو نمايشگاههاي بين المللی ايران
(ايجاد مرکزنمايشگاههاي بين المللی ) مشاور و رئيس ستاد پرند  

داراي پست رسمی کارشناس خبره  نمايشگاههاي بين المللی ايران
مشاور  امور نمايشگاهی و بازرگانی شرکت هاي نمايشگاهی

نمايشگاه بين المللی در آسيا و اروپا13مديريت نمايشگاههای مختلف ايران در بيش از 
78-77سوئيس-بازلمصرفیکاالهايالمللیبيننمايشگاهمدير

78پرتغال-ليسبوناکسپودرايرانپاويونواجرايیمديرفنی
81لغايت78عراق–بغدادبازرگانیالمللیبيننمايشگاهمدير

80آلمان–هانوراکسپودرايرانپاويونواجرايیمديرفنی
83و82هند–دهلیبازرگانیالمللیبيننمايشگاهمدير
84ژاپن-آيچیاکسپودرايرانپاويونمدير
86لياايتا–وروناسنگالمللیبيننمايشگاهمدير
87سوريه-دمشقبازرگانیالمللیبيننمايشگاهمدير

88کوبا-هاواناالمللیبيننمايشگاهدرايرانپاويونرياست
89کابل–افغانستاندرايراناختصاصینمايشگاهپروژهمدير
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شانگهای2010تصویر سالن کشورمان در اکسپو 43
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شانگهاي2010تصوير سالن کشور انگليس در اکسپو 
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میالن2015تصویر سالن کشورمان در اکسپو 
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2015تصاويري از نماي داخلي غرفه ايران در اكسپو ميالن ايتاليا 47
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:فصل دوم 

چگونگي نحوه 

مشاركت در 

نمايشگاه
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AIMSنمايشگاههادرمشارکتاهداف OF PARTICIPATION IN THE TRADE FAIR

ختلفمهایجنبهازمشارکتازهدفبايستیمینمايشگاههادرمشارکتزمينهدراقدامیهرازقبل

.گيردقرارارزيابیموردومشخص

بررسی و بهبود بازار های جديد

معرفی کاالی جديد

ارزيابی رقبا

جستجوی کانالهای صادراتی وافزايش صادرات و کسب منافع

 تبادل اطالعات و دانش فنی
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AIMSنمايشگاههادرمشارکتاهداف OF PARTICIPATION IN THE TRADE FAIR

جانبهچندوجانبهدوهمکاریهایموقعيتايجاد

المللیبين–تخصصیمجمعيکدرمشارکت

مختلفتوليداتوصنايعدرپيشرفتوتوسعهروندشناخت

نظرموردکاالهایبرایجديدهایبازارجذب

جديدکاالهایوتوليداتبرایبازارجسنجوی

بازرگانیوتجاریمبادالتتوسعه

جديدهایتکنولوژیوتوليداتباآشنايیوآگاهی

شرکتبرندينگجهتتالش
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  ماد  کردن معامل  کاری  یند 

 انجاب کار در حین نمایشگا  تجاری

 نگهداری رواب  کاری جدید

  لب توزیع کنند 

تشخیص نمایندگان جدید/ شرکای اقتصادی 

 مشتر 

 ایجاد رواب  کاری جدید

 نظر ب  رقابت

 ارا   یا تللی  برای تصویر   شرکت و م صول
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انواع مشارکت کنندگان

غرفه دارانی با مهارت فروش

باطمديرانی با سياست برقراري ارت

نمايندگانی با سياست رقابتی

غرفه داران ترکيبی

غرفه داران منطقه اي

هاي غرفه دار زير نشان می دهد که روشها، اهداف و اولويتهايه تحليل گرو

:متفاوتی وجود دارند که انواع غرفه داران مختلف را مشخص می کند 
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غرفه دارانی با مهارت فروش-وه اول گر

هستندمتمرکزاهدافبهرسيدنبرکامالًغرفه دارانازگروهاين.

کهدنهمی دترجيحرادارانغرفهمتجانسگروهبابازرگانیهايمايشگاهن

.استمتداولورايجمستقيمفروشآنهادر

انندمی مباقیتنظيمیبودجهمحدودهدرونمودهعملصالحوصرفهبا.

بهدستيابیوارقبکنترلبرايبيشتريگرايشباشد،بزرگترشرکتقدرهر

.داردوجودبيشترفروش
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مديرانی با سياست برقراری ارتباط-گروه دوم 

استمتمرکزارتباطبرقراريهدفجهتدرعمدتاًآنهاتالش هاي.

گرديرويدادهايباهمراهکهمی دهندترجيحراهانمايشگاهازدستهآن

.دارنداطالع رسانیماهيتهمگیومی شوندبرگزار

بگذارندنمايشبهمشکلحلبرايراخودتوانايیدارندنظردر.

استتجاريپروتکل هايايجادومذاکراتانجامبرآناناولويت.

هستندمتکیمشتريبارابطهمديريتتکنيك هايبرشدتبه.
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نمايندگانی با سياست رقابتی-گروه سوم 

ودمی دهنترجيحغرفه دارانازمتجانسگروهیدرراموقعيتی

.می کنندشرکتمنطقه ايوملینمايشگاههايدرغالباً

برغالباًودارندتمايليبقرفعاليتهايدقيقبررسیورقابتبه

بهمی کنند،اتخاذراخودتاکتيکهايهابررسینتايجاساس

.غرفهطراحیدرخصوص

نندمی کاندازه گيريکنندهبازديدتعداداساسبرراموفقيت.
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غرفه داران ترکيبی–گروه چهارم 

وسليقهبهراغرفهادارهونمی کنندتعيينخارق العاده اياهداف

.می سپارندغرفه دارشاندرايت

می کنندشرکتنمايشگاههاانواعدر.

منطقه ایغرفه داران-پنجخگروه

وبکسمحلجغرافيايیداخلیمحدودهازاهدافشانوريزيبرنامهغالباً

.نمی کندتجاوزکارشان

ليکنندمی کنفعاليتملیحتیومحلیمنطقهازفراترگروه،اينازبرخی

.می باشدهمسايهکشورچندبهمحدودهمچنانفعاليتشانحوزه
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انتخاب نمايشگاه

حضورعدمياوحضورخصوصدرصحيحتصميم گيريوانتخاباهميت

:نمايشگاهدرحضورازحاصلنتايج

جديدمحصولتوليدخطاندازيراهچگونگی

جديدبازارهايکسبوافتتاح

مشتريانباروابطبهبود

بازارحفظ

ونشدهتوليدجديدمحصولشناساندنوبين المللیعرصه هايدرحضور...



64



65

اطالعات  انتخاب نمايشگاه

درهکنمايشگاه هايیشناسايیوايرانجملهازدنيانمايشگاههايجدول-1

.شدخواهدبرپافعاليتمانزمينه

(...وفروش،بازرگانی،تخصصی)نمايشگاهبرگزارينوعبنديطبقه-2

شرکتاهداففراخورومناسبنمايشگاه-2.1

اهميتئزحامعيار هايازبودنمصرفیياتخصصیبودن،بين المللیياملی

لندباهدافوخودبازاريابیاستراتژيدرشرکتیهرکهاستانتخابدر

.دهدقرارنظرمدبايدمدتش
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مايشگاههايی اگر شرکت به مشتريان بين المللی عالقمند نيست بايد ن-2.2

ظار را انتخاب کند که در آن غالب شرکت کنندگان داخلی هستند و انت

.دمی رود بازديدکنندگان داخلی بيشتري از نمايشگاه بازديد نماين

.مدت زمان برگزاري نمايشگاه و ايام برگزاري نمايشگاه -3

.يشگاه هزينه هاي ثبت نام و ديگر هزينه ها به منظور تنظيم بودجه نما-4

.سابقه برگزاري نمايشگاه مورد نظر-5

.ارتباط نمايشگاه با بازار-6
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ائه سطح خدمات و تسهيالتی که از سوي برگزار کننده ار-7

.می گردد

نده  جهت شيوه هاي تبليغاتی و اقداماتی که توسط برگزار کن-8

رگزاري جلب مخاطبين صورت گرفته و پوششهاي خبري در حين ب

.نمايشگاه 

تعداد بازديدکنندگان داخلی و خارجی از نمايشگاه در-9

(گروه هدف مشتري)دوره هاي قبل 

گاه مورد کشورها و شرکتهاي بين المللی مستقل که در نمايش-10

. نظر سابقه حضور داشته اند
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ر   ميزان يارانه اي که جهت مشارکت در نمايشگاه در نظ-11

. گرفته شده 

شگاه از تشويق ها و تسهيالتی که به واسطه حضور در نماي-12

. سوي دولت و يا مجامع بين  المللی اعطاء می گردد 

. حجم کلی مبادالت با کشور برگزارکننده -13

نده حجم مبادالت محصول مورد نظر با کشور  برگزار کن-13

( .درصورت امکان) 

ارکننده سطح روابط سياسی و ديپلماتيك با کشور برگز-15

.نمايشگاه 
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.اه اعتبار و صالحيت کشور و يا شرکت برگزارکننده نمايشگ-16

ور بررسی وضعيت اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی کش-17

.محل برگزاري نمايشگاه

ات بازديد از وب سايت برگزارکننده و سطح کيفی آن و اطالع-18

.  درج شده بر روي آن

کسب خبر از طريق شرکاي تجاري، اتاقهاي بازرگانی، وزارت-19

امور خارجه، سفارت خانه هاي ايران درکشور مربوطه درخصوص 

.  . .ارزش و اهميت نمايشگاه، سالن هاي مناسب تر جهت اجاره غرفه و 
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.  بررسی هزينه هاي اقامت، عزيمت، خورد و خوراک و ويزا-21

شناسايی روزهاي تعطيل رسمی در محل برگزاري -22

.نمايشگاه

کاري بررسی هزينه هاي تبليغات، حمل و نقل کاال، ترخيص-23

. . .  .و 

.بررسی مسيرها و مدت زمان حمل کاال تا مقصد-24

. . . وضعيت امکانات رفاهی ، اقامتی، بهداشتی و امنيتی و-25

ه صالحيت برگزار کننده از اهم مواردي است که قبل از اقدام ب

ثبت نام می بايست مدنظر قرار گيرد
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بودجه نمايشگاه

يم بودجه بندي نمايشگاه از مولفه هاي موثر در تصم

ده عناوين هزينه اي درج ش. گيري ها محسوب می گردد

ل در آن با توجه به شرايط و ديدگاههاي شرکت قاب

.تغيير خواهد بود
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جدول پيش بينی هزينه ها و درآمد مشارکت در 
. . . . . بيستمين نمايشگاه بين المللی 

شهريور 27لغايت 23
سپتامبر 18لغايت 14

هزينه های ريالی هزينه های ارزی

ريال موضوع هزينه رديف ارزی موضوع هزينه  رديف 

رفت کاال 1 اجاره فضاي بسته 1

بليط رفت و برگشت  2 اجاره فضاي باز 2

بيمه نامه افراد و خروجی 3 1تسهيالت و خدمات    3

صدور ويزا 4 2تجهيزات اضافی غرفه    4

جمع آوري و بسته بندي کاال 5 کارگزار و گمرگ 5

بيمه کاال 6 برگشت کاال 6

. . .پوستر ، کاتالوگ و  7 اقامت 7

حقوق پرسنل غرفه 8 تبليغات  8

(اشانتيون)کادو و هدايا  9 پذيرايی 9

پيش بينی نشده 10 حقوق و دستمزد 10

پيش بينی نشده 11

جمع هزينه های ريالی جمع هزينه های ارزی

ريال:                                                                                                                            نرخ تبديل ارز 

ريال:                                                                                              تبديل هزينه هاي ارزي به ريالی 

ريال:                                                                                                                            جمع هزينه ها 

ريال:                                                                                                                            درآمد 

ريال:                                                                                                                        جمع کل هزينه ها 
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ORGANIZATIONALسازماندهی PROCEDURES

قلیلازمشارکتب مربوطامورانجاب

بندیزمانبرنامهتهيه

مشارکتفرم

نمايشیکاالهایانتخاب

نام،ثبت

مشارکت،شرايطبررسی

بيمه،،ايمنیمقررات

کنندگان،شرکتبهشدهارائهسرويسهای

بروشور،وکاتالوگواطالعاتارائهروشهای

انبارداریونقلوحمل،

کاال،خروجوورودگمرکیمقررات

اقامتوبرگشتوحرکتزمانبينیپيش
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غرفه هر شرکت در نمايشگاه بمنزله کارت شناسائی 

ارکت و غرفه بندی با توجه به نوع کاال،حجخ نمايش ،نوع نمايشگاه،اهداف مشا

.بسياری مالحظات ديگر بستگی دارد 

:بطور خالصه يک غرفه نمايشی بايد دارای ويژگيهای ذيل باشد

جذابيت

هماهنگ با نوع کاالی نمايشی

موقعيت مکانی مناسب

 طراحی مناسب با نوع کاالی نمايشی

 TRADE FAIR STANDغرفه بندی                     
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مشخصات فنی غرفه

اندازه، نوع و موقعيت غرفه

معماري و ساخت

طراحی

چيدن کاالهاي نمايشی

تجهيزات فنی
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ساخت و طراحی غرفه
ست که البته انتخاب نوع غرفه و نحوه ساخت غرفه در برقراری ارتباط صحیح با مشتریان بسیار تأثیرگذار ا

.نمود یافته مي بایست بهترین گزینه را انتخاببودجه اختصاص های شرکت و با توجه به سیاست
:انواع غرف -الف

(A)غرف  ردیفی 
د و صرفاً از انهایي هستند که در کنار یکدیگر و یا روبروی هم قرارگرفتهاستاندارد غرفهیاهای ردیفيغرفه

(  بریک . )باشدیک جهت قابل رؤیت از سوی بازدیدکنندگان مي

B A A B

B A A B

B A A B

B A A B

(B)غرف  گوش 
جهت قابل رؤیت از شده باشد و از دوهای ردیفي واقع این غرفه ممکن است در انتها و یا ابتدای غرفه

(  دو بر.)باشدسوی بازدیدکنندگان مي



77



78

(C)غرف  انتهایی 

اختههای ردیفي که پشت به پشت هم سدر انتها و یا ابتدای غرفهایـن نوع غرفه
.  دباشکنندگان ميانـد واقع شده و از سـه جهت قابل رؤیت از سوی بازدیدشـده

(سه بر)

(D)ای غرف  جزیر 

ه این نوع غرفه بطور مستقل در وسط نمایشگا
گردد و از چهار جهت قابل رؤیت از سازی ميپیاده

(چهاربر. )باشدسوی بازدیدکنندگان مي

C
AAC

AA

D
B A A B

B A A B

B A A B

B A A B

B A A B

B A A B

B A A B

B A A B ارزش مرغوبيت آنان به ترتيب، 
جزيره اي،  انتهايی، گوشه و رديفی
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:طراحی و چيدمان غرفه-ب

اهميت باالي ظاهر غرفه 
مهمترين ابزارهاي بازاريابی در نمايشگاه 

بيانگر شخصيت شرکت

اب تر باشدغرفه بايد از غرفه رقبا و حتی ديگر غرفه هايی که داراي کاالي مشابه نيستند جذ  .

وب به خاطر بازديدکنندگان غرفه بايد کاالهاي نمايشی و برند شرکت را در بازديد از غرفه خ

.بسپارند

قابل آن غرفه بگونه اي بايد آماده نمايش شود تا بازديدکننده در ظرف مدت کوتاهی که از م

. عبور می کند متوجه نوع فعاليت و پيام شرکت گردد
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:جهت جلب مخاطب بيشتر الزم است

های بهپوستر و جع، استفاده از رنگهای شاد و گرم در نوشتها و طراحی های بنر -

.آنان درج شده استکاال که حتماً آرم و لوگوی شرکت بر روی

.استفاده از نور مناسب و کافی-

ش نور از تابعدم استفاده از نور مستقيخ به سمت بازديدکننده و جلوگيری-

.طبيعی به سمت بازديد کننده

.عدم استفاده از وسايل نورپردازی زننده-

.دارفهحتی غرعدم استفاده بيش از حد و ظرفيت غرفه از کاال، پوستر، بنر و-

.بندی غرفه با توجه به کوچکی و بزرگی آنناحيه-
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در صورتدارانانتخاب و ايجاد فضای مناسب جهت استقرار کاالها و غرفه-

.اجازه دسترسی آزاد بازديدکنندگان به داخل غرفه

.های باراستفاده مناسب از جعبه و صندوق-

رکت وپرچخ شاستفاده از آرم، لوگو، عالمتهای مشخصه، شعار و منشور شرکت،-

.غرفه در حد امکانپرچخ ايران در داخل و سر در

.چيدن کاال در ارتفاع مناسب و مختلف-

.استفاده از طعخ و بوی مطبوع در عرضه محصوالت غذايی-

.اننمايش عملکرد و نحوه استفاده از محصول عرضه شده در غرفه در حد امک-

.د محصولاستفاده از فيلخ و عکس جهت نمايش عملکرد محصول و يا پروسه تولي-
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شان هايی که محصوالتشرکتهای کوچک برایاستفاده از ماکت در اندازه-

.نيستقابل عرضه در غرفه

ی و يا عمرانی و تاسيساتنمايش فيلخ از مراحل ساخت و تکميل پروژهای-

.شرکتهای خدمات فنی و مهندسیاجرای خدمات در

ی، صوالت بهداشتمايجاد فرصت استفاده از محصول و اثرات آن مانند-

. . . پزشکی و آرايشی، پزشکی و تجهيزات
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:ساخت غرفه -ج 

پيش ساخته و استاندارد

ترکيبی

ساخت غرفه باطراحی خاص

زات در نمايشگاه هايی که فضاي کم اجاره شده است، طبيعتاً تجهي

پيش ساخته مناسب تر است ولی در صورت اجاره فضاهاي بزرگ،

.طراحی و ساخت غرفه مناسب تر است
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:همزايای استفاده از تجهيزات پيش ساخت

تر بودن  نهزین مقرون ب  صرف  و کم.

نظارت وری  سان و سریع و عدب نیاز ب نصب و جمع

.بر  ن در هنگاب ساتت غرف 

  امکان تاییرات  نای و ساریع در  ن مطاابق سالیق

.کنند مشارکت

 دارعدب مسئولیت ساتت  ن از سوی غرف.
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محدوديت طراحی فضا براي نمايش کاالها-

احشی بروز تفاوت فيك شکل بودن آن با ديگر غرفه ها که باعث عدم -

.در شکل ظاهري غرفه می گردد

:معايب استفاده از تجهيزات پيش ساخته

 مزايا و معايب غرفه هاي طراحی شده دقيقااً بارعکس مزاياا و

معايب غرفه هاي پيش ساخته است
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عاتی پس از انتخاب طراح و سازنده غرفه از بين چند گزينه، الزم است اطال

:به شرح زير در اختيار وي قرار گيرد

.نمايشی در غرفه حجم، اندازه، تعداد، وزن و ابعاد کااليی -

.غرفهمکان و ميزان آب، برق، تلفن و اينترنت مورد نياز در-

.مساحت دقيق فضاي اجاره شده و موقعيت مکانی آن درسالن-

. ..ابعاد سالن، ابعاد درهاي ورودي سالن، عرض راه روها و -

اينگونه دستورالعملها و محدوديتهايی که از سوي برگزارکننده در ساخت-

غرف تعريف شده 
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:تقسيخ بندی فضای غرفه-د 

ناحيه اول، ناحيه آشنايی) 1

ناحيه دوم، ناحيه ارائه و نمايش) 2

ناحيه سوم، ناحيه مشاوره و مذاک) ره3

ناحيه چهارم، ناحيه تدارکات) 4

ناحيه پنجخ، ناحيه مهمانان خاص) 5

ناحيه ششخ، ناحيه آموزش) 6
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بسته بندی و حمل کاال
هدف از حضور در نمایشگاه، کسب موفقیت و ایجاد 
اه موقیعتهای جدید است، نمایشگاهي با موفقیت همر

است که تمام جوانب آن و مراحل انجام هر یک از آنان 
.بخوبي در نظر گرفته شده و رعایت شود

انتخاب و آماده نمودن کاال و لوازم-الف
ت و با توجه به ميزان فضايی که در اختيار داريم و بعد مساف

ت ميزان کاالي مجاز قابل حمل، می بايست درانتخاب کاالها دق
کافی به عمل آيد 
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:برخی از ويژگيهايی کاالی نمايشی 

ي      مشخصات کاال و يا شناسنامه کاال بر روي کاال و يا بر رو-1

.بسته بندي آن ذکر شود

.کشور محل سازنده حتماً درج شده باشد-2

ا کاال در کاالهاي مصرفی و يا مواد غذايی تاريخ توليد و انقض-3

. درج شده باشد

ذارده در صورتی که کاال در نمايشگاههاي خارجی به نمايش گ-4

حاً و در می شود، مشخصات ذکر شده حتماً به زبان انگليسی و ترجي

.ج گرددصورت امکان به زبان کشور محل برگزاري نمايشگاه نيز در
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جهت در دنياي امروز عالوه بر بکارگيري روشهاي متعدد علمی

فروش کاال، يکی از ابزارهاي بسيار ماوثر و کااربردي جهات

يباا و جلب نظر مشتري بسته بندي هاي شکيل با طراحی هاي ز

باا بکار بردن رنگهاي مناسب است و موکداً توصايه می شاود

مشورت با متخصصاان فان از ايان ابازار برناده حاداک ر 

. بهره برداري به عمل آيد

بسته بندی کاال -ب
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.رددحتی المقدور از صندوق و چارچوبهاي چوبی مستحکم استفاده گ-1

. نگرددبه هيچ عنوان از کارتن و گونی در بسته بندي نهايی استفاده-2

دي مگر در مواردي که کاال، فرش و يا مشابه آن باشد و نياز به عدل بن

وصيه ت) و يا حمل و نقل داخلی و در مسافت هاي کوتاه باشد . داشته  باشد

(.نمی گردد

ازديد صندوقها و عدلها به گونه اي طراحی و ساخته شود که در هنگام ب-3

چرا . نباشدو  کنترل توسط مراجع ذيربط نياز به شکستن و يا شکافتن آن

.که ظرف آسيب ديده براي برگرداندن بار اصالً مناسب نمی باشد

: نکات مهخ در بسته بندی کاال 
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بااااه منظااااور جلااااوگيري از آساااايب دياااادگی و وارد آماااادن -5

خسااااارت بااااه کاااااال از ضااااربه گيرهاااااي مناسااااب در هنگااااام 

.بسته بندي کاال استفاده گردد

از نظر وزن و حجم و ابعاد . . . رعايت در جمع آوري کاال در يك صندوق يا عدل و -4
ننده بسته بسيار حائز اهميت است و لزوماً قبل از اقدام به بسته بندي کاال با حمل ک

هماهنگی الزم در اين خصوص صورت پذيرد
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تنظيخ اسناد حمل–ج 

و فهرست بهاي کاالها    (packing list)در تنظيم ليست بسته بندي کاالها -1

( invoice )و اخذ گواهی هاي مربوطه، نهايت دقت و صداقت بعمل آيد  .

بسته، وزن هر ليست بسته بندي کاالها به تفکيك و با ذکر تعداد بسته، شماره

اق شده بر بسته و وزن کل بسته ها و دقيقاً مطابق با آنچه که روي برچسب الص

.روي صندوقها درج شده است تنظيم گردد

ا بسته ر. . . لوازم تبليغاتی حجيم و وزين م ل کاتالوگ، بروشور، هدايا و -2

.دبندي نموده و پس از ثبت در ليست کاال به همراه کاالها ارسال نمايي
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مهم

.  در تنظيم فهرست بهاي کاال، قيمتهاي واقعی  کاال درج گردد-3

ن گمرگ غالباً در طول برگزاري نمايشگاه،  کاالهاي داخل غرفه بطور نامحسوس توسط  کارکنا

با قيمت کنترل می شود و چنانچه مغايرتی  بين قيمت اظهار شده در اسناد ارائه شده به گمرگ

به قرار ارائه شده به بازديدکنندگان مشاهده کنند در هنگام ترخيص قطعی کاال مالک محاس

.  خواهند داد

لاذا نمايشگاهها با توجه به ماهيتشان معموالً بدون  فاروش هساتند و-6
کاالهاي ارسالی بصورت موقت ترخيص خواهند شد 
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اداره امور غرفه

بسيار حائز اهميت

تاز کارکنان شرکت و يا صاحب کاال و يا مدير شرک

اه ثمره تمام تالشهاي انجام شده در دوره کوتتبلور

برگزاري
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:ويژگيها و وظايف افراد اداره کننده غرفه

ا متناسب باداره کردن غرفه در طول مدت برگزاري نمايشگاه(1

.بودجه پيش بينی شده

.رعايت کليه قوانين و مقرارت نمايشگاهی(2

.آشنايی با مراحل حضور در نمايشگاه(3

.رقباآشنايی با شرکت هاي داخلی و خارجی رقيب و کنترل رفتار(4



107

وانايی آشنايی با مزايا و معايب کاالي شرکت رقيب و يا داشتن ت(5

.شناسايی آن

ول مشتري و اصا آشنايی با تکنولوژي هاي برقراري ارتباط ب(6

.تشريفات

مايشگاهط نآشنايی با تکنيکهاي تبليغاتی موثر در غرفه و محي(7

نمايش گذاردن کاالتبحر در چيدمان و آرايش غرفه و به( 8

.  تبحر در عرضه کاال در غرفه( 9



108

.آشنايی کامل با مشخصات فنی کاال(10

.و بيمه کاالنقلداشتن اطالعات کافی از شرايط حمل و (11

صولچگونگی وآشنايی با شيوه هاي گشايش اعتبار و(12

رآمدهاي حاصل از فروش بر اساس قوانين و شرايط کشورد

.نمايشگاهرگزارکنندهب

هربوط بمآشنايی با قوانين گمرگی و داشتن اطالعات(13

.تعرفه ها و حقوق و عوارض گمرکی کاالي خود

راردادآشنايی با شيوه هاي تنظيم قرارداد و يا پيش نويس ق(14
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تبحر و توان در کسب اطالعات بازار در مدت زمان اندک (15

(.بازاريابی)حضور در محل برگزاري نمايشگاه 

زارکنندهآشنايی به زبان انگليسی و ترجيحاً زبان کشور برگ(16

ان درصورت لزوم می توان از افراد بومی آشنا به زب)نمايشگاه 

(.انگليسی استفاده کرد

و انتخاب داشتن قابليت شناسايی و تفکيك بازديدکنندگان(17

-تاق مشبازديدکنندگان)رفتار مناسب به فراخور هريك از آنان 

ا و بازديدکنندگان مصلحت گر–بازديدکنندگان تخصصی 

.(پرسه زنان 
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بازديدکنندگان مشتاق -17.1

يك منبع مهم نمايشگاه را براي اهداف توسعه در بازار-17.1.1

.اطالعاتی می دانند

ه سازي بسيار اجتماعی هستند و از نمايشگاه براي شبک-17.1.2

.جدي استفاده می کنند

عددي نمايشگاههاي متا داشتن برنامه ريزي مناسب ازب-17.1.3

.در سال بازديد می کنند

سند و تمايل دارند در طی بازديد از نمايشگاه به اهدافشان بر

.انجام برسانندمعامله خريد يا فروش را به
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بازديد کنندگان تخصصی-17.2

براي شناسايی ومکانهاي قابل بازديد را از قبل. 17.2.1

.می کنندبازديد آن برنامه ريزي

بدقت محصوالت و خدمات عرضه شده در . 17.2.2

.قرار می دهندنمايشگاه را بررسی و مورد بازديد

.مستقيماً در نمايشگاه معامله نمی کنند. 17.2.3
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بازديد کنندگان مصلحت گرا-17.3

ازبسيار انفعالی هستند و بندرت بيش. 17.3.1

ند و می گذارتيك روز براي بازديد از نمايشگاه وق

.به ديگر منابع اطالعاتی رو می آورند

هيچ هدف خاصی مانند خريد يا انجام . 17.3.2

.معامله از نمايشگاه را ندارند
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پرسه زنان نمايشگاه  –17.4

تلقی ديدنینمايشگاه را همانند ديگر مکانهاي. 17.4.1

.نديکرده و صرفاً براي مشاهده به نمايشگاه می آ

تلفبا سواالت بی مورد وقت غرفه داران را . 17.4.2

.می کنند

هدفشان دريافت اشانتيون و کاالهاي . 17.4.3

. تبليغاتی است



114

دارا بودن تحصيالت دانشگاهی در ارتباط با (18

يی کاالموضوعات بازرگانی و اطالعات کافی در مورد 

.که به نمايش در خواهد آمد

.آشنايی با مبانی کامپيوتر و اينترنت(19

.ويسیآشنايی با شيوه نگارش مکاتبات و گزارش ن(20

کت آشنايی کامل با شرکت و واحدهاي مختلف شر(21

.و فعاليتهاي آنان
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دارابودن ظاهري آراسته و مناسب در تمام ساعات کار (22

.نمايشگاه

.استفاده از لباسهاي متحدالشکل(23

.توان همکاري و تعامل و مديريت نمودن بر پرسنل غرفه(24

دارا بودن حسن خلق و فن بيان و رفتاري شايسته با (25

.  بازديدکنندگان

.هداشتن روحيه انجام هرگونه کاري دربرگزاري نمايشگا(26
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ين بزنند؟مشارکت کنندگان چگونه می توانند تعداد بازديدکننده را تخم

:تحقيقات انجام شده بر اساس

درصد به عنوان ميانگين صنعت 44درصد بازديدکنندگان مشتاق به ميزان 

درصد 16بازديدکنندگان احتمالی از غرفه نيز بر اساس ميانگين صنعت 

نفر برآورد شوند می 10000بطور م ال اگر تعداد بازديدکننده از نمايشگاهی 

:توان تعداد بازديدکننده غرفه را به شرح زير تخمين زد

نعت    تعداد بازديدکنندگان مشتاق نمايشگاه بر اساس ميانگين صمحاسبه

10.000 * 0.44=4400

تعداد بازديدکنندگان غرفه بر اساس ميانگين صنعتمحاسبه 

4400 * 0.16 = 704
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:ارتنداز براساس گستردگی و بزرگ و کوچک بودن غرفه پرسنل غرفه عب

...(هيئت مديره شرکت، مدير عامل عضو ) نماينده شرکت 

.مدير غرفه که مسئوليت رهبری را دارد

کارکنان فنی

(امور فروش، ارسال کاال و عقد قراردادهای تجاری) مسئول فروش 

کارشناس صادرات و تجارت بين المللی

مترجخ

کارشناس مطبوعاتی

کارشناس روابط عمومی

(نظافت، پذيرايی، نگهبانی) خدمه غرفه 
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مشارکت کنندگان چگونه بايد با بازديدکنندگان رفتار کنند ؟

نقش مهم مهارت ارتباط انسانی  در ايجاد ارتباط رودررو -

ماهرحضور افرادبا تأثير قابل توجه بر جذب بازديدکنندگان -

به غرفهبازديدکنندگان شيوه مناسبی براي فراخواندن  AREAسيستم -

نکته ي مهم پيدا کردن افراد درست و صرف کردن مقدار زمان مناسب با آن ها-

( ببينيدافراد خيلی بيشتري وجود دارند که بايد )نه خيلی زياد -

(شما بايد آن خريدار يا قرار مالقات را بدست بياوريد)نه خيلی کم -

ساتمی را اما مطمئن شويد سي. به اهداف شما بستگی داردهربازديدکننده زمان مناسب براي 

.طراحی کرده ايد که نيازهاي شما را برطرف می کند
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مرحله براي اثربخشی بيشتر فعاليتهاي در غرفه 4

-)جذب کردن  (Atractiveاز رنگ ها، جنبش، . مردم را براي يك نگاه کوتاه جذب کنيد

استفاده صدا، گرافيك هاي پررنگ و اطالعيه هايی که فوايد توليدات شما را توضيح می دهند

.کنيد

وال چند س. افرادي که مناسب نيستند را به طور مودبانه رد کنيد-( rejection )رد کردن

ر آن ها مشتري و اگ( آيا شما براي شرکتتان المپ می خريد؟)تعيين کننده ي صالحيت بپرسيد 

!(بازديد خوبی داشته باشيد. پس من وقتتان را نمی گيرم) نيستند بگذريد

.  نيديك نمايش کوتاه بازي ک. مستقيما به سراغ محاسن برويد-( explain)توضيح دادن  

.تالش کنيد که کار را تمام کنيد. بهترين مورد خود را جلو قرار دهيد

زمانی که آن ها براي مالقات موافقت کردند آن ها را به - aggriment ))قرار مالقات 

( نده تلف نشودبراي اينکه وقت فروش)کسی معرفی کنيد که بتواند قرار مالقات را تنظيم کند 

.گيريدمشخصات آن ها را براي پيگيري ب. اگر نتوانستيد قرار مالقات را به دست بياوريد
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.  ندکارکنان غرفه بايستی جهت انجام امور مربوطه کامال مجهز و آموزش ديده باش

:کارکنان غرفه بايستی حداقل در خصوص امور ذيل آگاهی کامل داشته باشند

نوع توليدات و محصوالت توليدی شرکت و خدمات ارائه شونده

قيمت و شرايط فروش کاال

رقبای شرکت

اهداف مشارکت

مشتريان عمده و گروه های عالقمند به بازديد از غرفه

چگونگی ضبط مکالمات و مذاکرات بازديدکنندگان از غرفه

آگاهی و اطالعات فنی غرفه

محل برگزاری غرفه و مکان نمايشگاه
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مديريت غرفه 

تجربه برگزاری و اداره غرفه در نمايشگاههای مختلف

قابليت و قدرت تصميخ گيری

دارای خصوصيا ت رهبری و مديريت

استعداد سازماندهی

حس مسئوليت پذيری

ظاهر آراسته

دارای اعتماد به نفس

قدرت خالقيت

داشتن حافظه قوی در خصوص شناسايی افراد
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شرح وظايف مدير غرفه 
 ،قبول مسئوليت غرفه قبل از شروع نمايشگاه

 ،تعيين وظايف کاری کارکنان غرفه

يان غرفه، تعيين و واگذاری وظايف و مسئوليت های کارکنان غرفه در مباحث و مذاکرات با مشتر

انتقال اطالعات و اخبار مهخ غرفه به مديری اداره مرکزی.

معرفی کارکنان غرفه و کارکنان محلی و شرح وظايف هر کدام

ارائه اطالعات کامل از نمايشگاه

آگاهی از اهداف مشارکت

ها و غيرهآگاهی از وقايع و اتفاقاتی که طی نمايشگاه انجام می شود از قبيل سمينارها، همايش

توضيح مدارک مهخ نمايشگاهی

 بازديدکنندگانمشخصات توضيحات در خصوص فرمهای

دستورالعمل چگونگی جذب و مذاکره با مشتريان و بازديدکنندگان

اطالعات قابل ارائه به مطبوعات و نمايندگان وسايل ارتباط جمعی

 ان در غرفهگمرکی، ترخيص و فروش کاالها به کارکنان و مشارکت کنندگتوضيحا ت مربوط به مقررات
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مايشگاه با بهتر است مدير غرفه هر روز قبل از بازگشايی غرفه و يا هنگام عصر بعد از خاتمه کار ن

ه و کليه کارکنان غرفه جلسه اي برگزاري نمايد و طی آن رهنمودهاي الزم و اطالعات مربوط

.مورد نياز را در اختيار آنها قرار دهد

صات يك مديريت صحيح و غرفه اي که به طرز مناسب و قابل قبولی اداره می شود داراي مشخ

:ذيل است

.نظافت غرفه نمايشگاهی کامال و در تمام مدت کار نمايشگاه رعايت شود

.کاالهاي نمايشی بطور صحيح و سالم تا پايان نمايشگاه نگهداري شود

.کليه تسهيالت فنی در غرفه و ساعات کار بطور کامل رعايت شود

ه با اتمسفر و حال و هواي غرفه در طول برگزاري نمايشگاه کامال صميمانه و دوستانه و همرا

.آرامش و آسايش باشد

.مدير در تمام طول نمايشگاه از وضعيت کارکنان نمايشگاه مطلع باشد

ررسی و مذاکرات کارکنان غرفه و بازديد کنندگان همواره نوشته شده و در فرصتهاي مناسب ب

.تجزيه و تحليل شود

شرح وظايف مدير غرفه 
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مراحل حضور درنمايشگاه 

مشارکتاز مشارکت و بعد در ايام ،  از مشارکتقبل 

نمايشگاهاقدامات قبل از حضور در –الف 

نمايشگاهو انتخاب بررسی 

فعاليتهاي تبليغاتی

(بازاريابی مستقيم)دعوت از گروههاي هدف خاص 

تهاي کاالهاي جديد يا زمان، تاريخ و سطح مشارکت و قابلي) مصاحبه هاي مطبوعاتی

.(  نمايشگاهی که قرار است برگزار گردد، از سوي برگزارکننده اطالع رسانی شود

جدول زمانبندي 
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در تنظاايم اياان جاادول روز افتتاااح نمايشااگاه 

ابتادا . مالک محاسبه زمانبنادي قارار می گيارد

ترتيب فعاليتهاي الزم جهت حضور در نمايشگاه را به

نموده معکوس از روز افتتاح تا اولين فرايند، فهرست

و زمان الزم جهت شروع به اقدام هر فرايناد را در 

.مقابل آن ثبت می کنيم تا جدول تکميل گردد



128

عناوين اقدامات اجرايی برگزاری نمايشگاهرديف
تعيين عنوان نمايشگاه1
تعيين زمان برگزاري نمايشگاه2
تعيين سالنهاي نمايشگاه3
اخذ مجوز برگزاري نمايشگاه4
(لیمديريت طراحی و معماري داخ)هاي جانمايی اوليه غرف جهت اخذ تاييد  حوزه معاونت فنی و مهندسی ارسال نقشه5

هاي داخلیهاي ثبت نام جهت اخذ تاييد از مديريت نمايشگاهارسال فرم6
نامهها و عقد تفاهمتصويب تعرفه7
برنامه زمانبندي8
تدوين مقررات برگزاري9
ها و تدوين جدول بودجه بنديبرآورد تقريبی هزينه10
برآورد امکانات نمايشگاهی الزم11
انتخاب پيمانکاران12
هاي نمايشگاهتدوين فرم13
هاها، نهادها و انجمننامه براي وزارتخانهتهيه و ارسال دعوت14
نامه عمومیتهيه دعوت15
نامه تخصصیارسال دعوت16
کنندهبازديدکننده و مشارکت–رسانی و درج فراخوان در نشريات اطالع17
طراحی و درج اطالعات در سايت اينترنت18
هاي خبري برگزاري نشست19
هاي درخواست اوليه و ثبت نامارسال فرم20
انجام مراحل ثبت نام21
هاشرکتبرايپسوردويوزرارسال22
بازفضايوسالنهااينترنتیجانمايیونامثبت23
نامثبتمدارکارسالمهلتآخرين24
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عناوين اقدامات اجرايی برگزاری نمايشگاهرديف
کنندگانشرکتيادآورياطالعيهارسال25
تنظيم و چاپ کاتالوگ ويژه نمايشگاه26
طراحی، تاييد و چاپ پوستر نمايشگاه27
ارسال پوستر نمايشگاه28
طراحی، تاييد و چاپ کارت شناسايی و پارکينگ29
ارائه فرم کارت شناسايی و عکس پرسنل30
تحويل کارت شناسايی و پارکينگ31
طراحی، تاييد و چاپ کارت دعوت به بازديد32
تحويل کارت دعوت33
خريد بليط از نمايشگاه34
طراحی، تاييد و چاپ کارت دعوت افتتاح35
ارسال کارت دعوت افتتاح36
هاي جانبیريزي همايشبرنامه37
ارسال اخبار نمايشگاه38
درخواست پيام براي کتاب نمايشگاه39
ريزي مراسم افتتاحبرنامه40
نامه درخواست براي دعوت از مقامات41
کنندگاننهايی کردن ليست شرکت42
هاتنظيم نقشه سالن43
هاشماره گذاري غرفه44
هاعقد قرارداد با شرکت سهامی نمايشگاه45
هاي فنیبينیپيش46
ساخته به خودساز يا بالعکساعالم درخواست تغيير غرفه از پيش47
هاارائه درخواست اينترنت وايرلس به شرکت سهامی نمايشگاه48
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عناوين اقدامات اجرايی برگزاری نمايشگاهرديف
ارائه درخواست تلفن بی سيم49
هاي نيازمند به ورود غذاي روزانهاعالم شرکت50
سازهاانتخاب و عقد قرارداد غرفه51
هااعالم محل و شماره غرفه به شرکت52
کنندگان خارجی به مديريت اجرايیارسال ليست شرکت53
یمديريت نمايشگاههاي داخل/ معاونت فنی و مهندسی: کنندگان بهارسال نقشه ها و ليست تمامی شرکت54
جهت تاييد و صدور مجوز ساخت/هاي خودساز به ستاد برگزاريهاي اجرايی غرفهتهيه و ارائه نقشه55
هاي خودساز به مديريت طراحی و معماري داخلی جهت تاييد نهايیهاي اجرايی غرفهارائه نقشه56
هاي فنی و حراستتحويل سالنها از حوزه57
ها و فضاي بازآماده سازي و خط کشی سالن58
هاي خودسازتحويل فضا به غرفه59
هاموکت و غرفه سازي سالن60
هاي خودسازهاي غرفهآخرين مهلت جهت پايان عمليات ساخت و ساز و خروج نخاله61
ساختهکنندگان پيشتحويل غرفه به شرکت62
مراسم افتتاح63
برگزاري نمايشگاه-آغاز رسمی نمايشگاه 64
هاريالی غرفه-بررسی ارزي 65
بررسی متراژ نهايی66
تسويه حساب با امور مالی67
هانامه بدهی به شرکت68
هانامه خروج به شرکت69
دارانخروج کاالهاي غرفه70
هاها و خروج نخالهتخليه سالن71
هاتحويل سالن به شرکت سهامی نمايشگاه72



. . . .جدول زمانبندی معکوس حضور در بيستمين نمايشگاه بين المللی 

1394شهريور 27لغايت 23
2015سپتامبر18لغايت 14

توضيحات زمان آغاز 
فعاليت به روز

عنوان فعاليت

180 تعيين مسئول و تيم اعزامی به نمايشگاه-1

180 اخذ فرمهاي نمايشگاهی-2

با توجه به اطالعات فرمهاي ثبت نام 175 تنظيم بودجه نمايشگاه-3

155 تصويب بودجه نمايشگاه-4

کليه نيازها و سفارشات انجام کاراضافی در اين مقطع انجام می شود 150 تکميل فرمهاي ثبت نام و ارسال آن-5

. . .  آخرين تغييرات احتمالی سياسی، اقتصادي ، جوي و 150 جمع آوري اطالعات تکميلی محل  برگزاري نمايشگاه -6

در چند مرحله و به فواصل مورد لزوم تا حصول نتيجه  140 پی گيري نتيجه ثبت نام-7

اخذ تاييديه نهايی ثبت نام در زمان مقتضی پرداخت هزينه مشارکت -8

140 تهيه ليست اقالم نمايشی و لوازم-9

120 جمع آوري اطالعات تکميلی طرفهاي تجاري-10

80 جمع آوري اقالم نمايشی-11

در صورت مشارکت مستقيم در نمايشگاه 75 بررسی و انتخاب روش حمل کاال-12

. . . گواهی مبدأ، گواهی بهداشت، گواهی استاندارد و  70 تهيه اسناد حمل کاال-13

در صورت مشارکت مستقيم در نمايشگاه 70 انتخاب حمل کننده کاال-14



در صورت مشارکت مستقيم در نمايشگاه 70 انتخاب ترخيص کار کاال-15

داشتن اعتبار و صفحات کافی 70 کنترل پاسپورت افراد اعزامی-16

65 تنظيم ليست کاالهاي ارسالی-17

(Packing List)

65 تنظيم ليست قيمت کاالهاي ارسالی-18

(Invoice)

65 بيمه نمودن کاالهاي ارسالی-19

63 تقاضاي ارسال دعوت نامه از سوي برگزار کننده-20

62 بررسی مسيرهاي پروازي به مقصد-21

62 انتخاب و سفارش هتل-22

تاين زمان با توجه به مدت حمل کاال به مقصد قابل تغيير اس 60 تحويل کاال به حمل کننده-23

55 مراجعه به سفارت و اخذ فرمهاي مورد نياز-24

اين زمان با توجه به ضوابط سفارت قابل تغيير است 50 عودت فرمها و تحويل مدارک به سفارت-25

در صورت مشارکت مستقيم در نمايشگاه 45 همانگی الزم با تحويل گيرنده کاال-26

در صورت مشارکت مستقيم در نمايشگاه 45 ارسال اسناد حمل براي ترخيص کار-27

30 سفارش و خريد بليط-28

30 اخذ نقشه سالن و مکان غرفه-29

25 دعوت از طرفهاي تجاري-30

20 تهيه ارز مورد نياز مطابق بودجه تنظيمی-31

20 تهيه لباسهاي متحدالشکل-32
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15 اخذ ويزا از سفارت–33

10 آخرين هماهنگی ها با برگزار کننده–34

9 آخرين هماهنگی ها با افراد اعزامی–35

7 ا ايران در کشور مقصد. اطالع به سفارت ج –36

5 بيمه افراد اعزامی–37

در صورت عدم استفاده از غرفه هاي آماده اين زمان و 
روز افزايش می يابد10مراحل بعدي آن به بيش از 

3 عزيمت به کشور مقصد–38

2 بازديد از محل نمايشگاه و غرفه–39

2 تحويل گرفتن غرفه –40

2 تحويل گرفتن بار و حمل به غرفه و يا تحويل –41
3گرفتن آن در محل غرفه 

2 تهيه تجهيزات مورد نياز تکميل غرفه–42

2 . . . اخذ کارت شناسايی و –43

1 چيدمان کاالها و آماده سازي غرفه–44

0 حضور در مراسم افتتاح نمايشگاه–45

0 تهيه گزارس افتتاحيه و ارسال آن به شرکت–46
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جدول فوق مشاهده می شود عالوه بر کاالهاي 9همانطور که در رديف 
فه نمايشی برخی تجهيزات و لوازم ديگر در هنگام سفر و اداره نمودن غر

.الزم است که در زير به آن اشاره شده است

. . .چک ليست لوازم مورد نياز در نمايشگاه 
سربرگ هاي فارسی،التين شرکت-2لوازم شخصی                                 -1
لوازم التحرير -4نوار چسب پهن و باريك                     -3
ايران. ا . پرچم پارچه اي ج -6پرچم کوچك و بزرگ شرکت               -5
. . . کاتالوگ، بروشور، بنر و -8ايران         . ا . پرچم پشت چسب دار ج -7
پاسپورت، کپی پاسپورت، عکس -10کارت ويزيت                                  -9

اشانتيون و  اقالم کادويی-12بليط و بيمه نامه                           -11
. . . (آجيل ، خشکبار ، شيرينی ، و ) لوازم پذيرايی -13
(ديچکش، پيچ گوشتی، آچار آلن مخصوص غرفه بن) ابزار کار فنی -14
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سه راهی برق با سوکتهاي مختلف به تعداد کافی     -15

و سيم ( مخصوص داخل غرفه)سرپيچ هاي گيره دار المپ -16

برق به تعداد و متراژ کافی

پارچه هاي رنگی به منظور استفاده بر روي صندوقهاي کاال-17

ليست قيمت کاال-19اطالعات و مشخصات تکميلی کاال         -18

اسناد حمل بر روي حافظه جانبی -21اسناد حمل کاال          -20

زنجير پالستيکی             کامپيوتر-22

اطالعات مربوط به نحوه فروش و شرايط تحويل کاال-23

سوابق مکاتبات انجام شده با ترخيص کار                          -24

هسوابق مکاتبات انجام شده و قراردادهاي منعقد شده با برگزارکنند-25

دوربين عکاسی و فيلم برداري -26
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حضور بموقع و دائم کليه کارکنان در محل غرفه

 (ترجيحاً استفاده از لباسهاي متحدالشکل)داشتن ظاهري آراسته

تعداد نفرات کافی و با انگيزه بودن آنان

گاه جهت بازديد از تمام قسمتهاي نمايشگاه وکسب ارزيابی کلی از نمايش

تصميم گيري در مراحل بعدي

بررسی نحوه حضور ديگر شرکتها خصوصاً رقبا

کسب اطالع از سطح کمی وکيفی کاالهاي رقبا

در ايام حضور در نمايشگاه-ب 
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هداري تهيه گزارش جامع جهت تجزيه و تحليل در بعد از نمايشگاه و نگ

آن در سوابق شرکت

انتوزيع و جمع آوري فرمهاي نظرسنجی و درخواست هاي بازديدکنندگ

ر پايان تهيه آمارنسبی بازديدکنندگان در پايان هر روز و جمع بندي آن د

نمايشگاه

 ت و ليس( در نمايشگاه هاي داخلی)تهيه ليست خروج کاالها از سالن

بل از ق(  در نمايشگاه هاي خارج از کشور)کاالهاي برگشاتی باه کاشور 

اتمام کار نمايشگاه 

اخذ برگه تسويه حساب نهائی و مجوز خروج از نمايشگاه

در ايام حضور در نمايشگاه-ب 
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: يك غارفه دار خوب می باايست

کسب اطالعاات الزم از باازار را با حضور در محل هاي عرضه کاال-

امتکسب آخرين اطالعات و قوانين مربوط به کاال درمدت زمان کوتاه اق-

ملياتی که بايد بداند اين سفر، يك سفر بازاريابی تلقی می شود و کليه ع-

ئی هيأت هاي اعزامی جهت بازاريابی انجام می دهند را انجام دهد و با شناسا

و با ايجاد قرارهاي مالقات با طرف هاي تجاري، زمينه هاي برقراري يك 

.  روابط تجاري را فراهم آورد
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بعد از مشارکت در نمايشگاه-ج 

بکار جمع آوري کاالهاي نمايشی و ديگر تجهيزات و ابزار-
برده شده در نمايشگاه

شگاه پی گيري و ارزيابی فعاليت هاي انجام شده در نماي-
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FOLLOW upپيگيری  -

ان ازغرفاه بسياری ازشرکتها پس از پايان  نمايشگاه يا با مشاتريان وبازدياد کننادگ

قادمات درحاليکاه م. خودتماس نمی گيرند ويا خيلی ديرموضوع راپيگيری می نمايناد

نيازباه بسياری ازقراردادها ی مهخ و پايداردردوران برگزاری نمايشگاه صورت ميگيرد و

.پيگيريهای سريع پس ازپايان نمايشگاه دارد

کاه دربسياری ازموارد برای عقد قرارداد و ايجاد مناسبات بلند مدت تجاری الزم است

. ب حاصل شودمنظماً وازطريق تالشهای مکرربعدازنمايشگاه موضوع پيگيری ونتايج مطلو

گان کاه اين پيگيری ها غالباً ازطريق بررسی ومطالعه فرمهای مربوط باه بازديدکنناد

آوری شده دردوران نمايشگاه وبرقراری مالقات بامشتريان و بازديدکنندگان تهيه وجمع

نمايشاگاه روند و چگونگی پيگيری تاحدود زيادی بستگی به نوع. است صورت می گيرد

.واهداف مشارکت وبرگزاری  دارد
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قرارداد اظهار درصورتيکه تعدادی ازمشتريان بالقوه ازغرفه بازديد نموده و نسبت به خريد ياانعقاد
.تمايل کرده باشند اقدامات ذيل بايستی صورت گيرد

رددنامه تشکرآميزبه مناسبت بازديد ازغرفه وعالقه مندی به کاالهای عرضه شده ارسال گ.

ه است ارسال هرگونه مدارک ،صورت قيمت ويا هرگونه اطالعاتی که هنگام بازديد درخواست شد

ترتيب مالقاتهاومذاکرات بعدی

قاتهای اوليه تعين افرادی ازکارکنان شرکت ترجيحا ًکارکنان بخش فروش برای انجام تماسها ومال

 تدوين وتهيه يک گزارش تحليلی

نمايشگاهها آماری ازميزان موافقت واحياًنا نارسائيها وکمبود ها درزمينه چگونگی استفاده ازحربه

سترش کمک موثری درزمينه کسب بازارهای جديد ويا تداوم حضور دربازارهای بين المللی  و توسعه وگ)

(بازرگانی بين المللی 

يشاگاه ، اين گزارش بايستی حاوی مشخصات کامل نمايشگاه،خصوصيات بازارموردنظر ،رقباای حاضار در نما
ونگی مشخصات وکميت وکيفيت کاالهای عرضه شده ،نوآوريها وفن آوريهای مدرن عرضه شده وبااالخره چگا

يج حاصال حضورشرکت مورد نظر ،نقاط قوت وضعف شرکت ،درخصوص مشارکت دريک عرصه بين المللی ونتا
ازآن باشد
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:در بررسی داليل عدم موفقيت نمايشگاه

نيتای، مسائل حاشيه اي نمايشگاه از قبيل مساائل سياسای، ام
گيردمد نظر قرار . . . بهداشتی و 

 گان و دسته بندي سوابق جمع آوري شده از بازديدکنندضرورت
تماس با آنانی که الزم اسات باا افاراد متخصاص شارکت و 

مالقاترسيدگی به درخواست هاي آنان و تنظيم قرار 

 افرادي که علای رغم ارساال دعوتناماه از غرفاه بازدياد با
ننموده اند تماس برقرار شود و ضامن کساب اطاالع از عادم 

ت حضورشان درصورت لزوم آخرين بروشورها و اطالعات شرک
.و نتايج نمايشگاه برايشان ارسال شود
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 جزئيات اقدامات انجام شده در نمايشاگاه باه اطاالع ديگار
ضورشاان در حهمکاران دست اندر کار شاارکت کاه امکاان 

انجاام کم  وکيف ماذاکراتدرنمايشگاه نبوده رسانده شود تاا 
ت شده، فارصت هاي جاديد ايجاد شده، ميزان و حجم سفارشا

قرار گرفته و اقدام الزم جهات پاساخگويی و . . . اخذ شده و 
.  بعمل آورندرا برنامه ريزي 

طای به منظور کسب نتايج بهتر، الزم است مديريت شارکت
ه را مصاحبه اي نظرات کارکنان غرفايا ترتيب دادنفرمی و 

.نيز اخذ نمايد
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سرعت پيشنهادات واصله و جمع آوري شده از بازديدکنندگان به-
آيد و مورد بررسی قرار گرفته و پيشنهادات قابل اجرا، به اجرا در

رق مقتضینتيجه آن به اطالع پيشنهاد دهنده و ديگر مشتريان به ط
.رسانده شود

حوالت عالوه بر کارکنان اين حق مشتريان است تا از اتفاقات و ت-
.وندو نتايجی که در نمايشگاه هاي موفق به دست آمده مطلع ش

نامه، درج دربراي اطالع رسانی می توان از ارسال مستقيم -
. . . بولتن هاي اتحاديه اي و سنديکايی، روزنامه هاي تخصصی و

.استفاده نمود
ه و براي شداطالعات کسب شده از رقبا، تجزيه و تحليل و آناليز-

.ودشمقابله با آن تصميم گيري و برنامه ريزي
د بازديدرصورت عدم موفقيت در نمايشگاه و عدم استقبال-

.گيردکننده،گزارشات روزانه ثبت شده به دقت مورد بررسی قرار



147

کننده اطالعات جمع آوري شده از بازديدکنندگان توسط برگزار-
.ل شوداخذ و موارد مشابه آن با پرسشنامه شرکت مقايسه و تحلي

ی گيري پنتايج حاصل از تحويل نمونه کاال به مشتريان بالقوه-
شود
تايج مختلف با ننتايج بدست آمده از حضور در نمايشگاه هاي -

ت بکار گرفته شده در شرکديگر ابزارها و روش هاي بازاريابی
(فايده-بررسی هزينه ). مقايسه و تحليل شود

اه براي براي حصول نتيجه بهتر، هزينه هاي مشارکت در نمايشگ-
ل از يك دوره يك ساله و ميزان کسب درآمد و جذب مشتريان حاص

ی همان دوره مورد بررسی قرار گيرد، در اين صورت ضريب بازده
.  نمايشگاه، دقيق تر قابل محاسبه خواهد بود
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گاهها نکات کليدی در موفقيت مشارکت کنندگان در نمايش

انتخاب درست عنوان نمايشگاه

تدوين وپيگيري اهداف

بکارگيري منابع انسانی با مهارت الزم وکافی

برنامه ريزي جهت جذب مخاطب مناسب
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علل عدم موفقيت در نمايشگاه

عدم شناخت بازار منطقه

عدم وجود اهداف روشن و مطمئن

عدم شناخت و انتخاب نمايشگاه مناسب با اهداف

عدم برنامه ريزي مناسب و اجراي نامناسب قبل از برگزاري نمايشگاه

ضعف ارتباطات در دوران نمايشگاه

گاهعدم توانايی در ب مر رساندن کوشش هاي به عمل آمده طی برگزاري نمايش

عدم پيگيري فعال پس ازاختتام نمايشگاه
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سايتهاي مرتبط

• www. Auma.de

• www.eventseye.com

• www.exhibitions-world.com

• www.asiancources.com

• www.tscentral.com

• www.Expobase.com

• www.expoweb.com

• www.tsnn.com

• www.unctad.org.gsp

• www.tradepoint.org

• www.wikipedia.com

http://www.eventseye.com/
http://www.exhibitions-world.com/
http://www.asiancources.com/
http://www.tscentral.com/
http://www.expobase.com/
http://www.expoweb.com/
http://www.tsnn.com/
http://www.unctad.org.gsp/
http://www.tradepoint.org/
http://www.wikipedia.com/
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همواره 

یدسربلند و پیروز باش 


