همایش:
رویدادی که جنبه تخصصصصصصر دارد و ال مهم ال ما ها در س ص

بامتر هسصصدند .اینگهنه همایش ص ا

ال شارکتجهیانه که برای بحث ،حقیقتیابر ،حل ال شکل و ال شاوره ت شکیل الر شهد .در القای سه با
کنفراس ،کنفرانس ا ال مهمً در القیاسر کهچکدر االا از ویژگر بامتری برخهردار است و در ندیجه تبادل
اطالعات راحتتر انجام الرشصصهد .اگرچه کنفرانذ تاتاً الحدودیت زالانر ندارد االا ال مهمً دارای دوره
زالانر کهتاه و اهداف الشخصر است.

--------------کنفرانذ:
 کنفرانذ ی نر الجل سر که ت شکیل الر شهد برای آنکه ک سر ال الب علمر را برای دیگرابیا کند .
 اجدماع یا انجمنر از عده ال دودی برای بحث در السایل سیاسر ،اجدماعر و فنر الر باشد. کنفرانذ کهچکدر از کنگره است .به اجدماع گروهر از الدخ ص صا فن برای شهر و بحث در باب ال سائل فنر و یا اجدماع جم ر ازسیا سدمدارا  ،رو سای دولد ا ،وزیرا به النظهر حل یک ال سائله سیا سر داخلر و بین المللر
کنفرانذ نیز اطالق الر شهد.

--------------سمینار:
 د سده ای از دان شجهیا که تحت نظر یک ا سداد  ،در ر شده ای خاص به تحقیق و برر سربپردازند و سخنرانر هایر در آ رشده ترتیب دهند.
 به دوره ای از تحصیالت ،که تهسط دانشجهیانر تثبیت و اجرا شهد سمینار گفده الر شهد .-

اطاقر است که دانشجهیا در آ گرد هم آیند و به تشری الهضهعر بپردازند .در کشهرالا
واژه "همایش" جایگزین سمینار شده ا ست  .االا دیده الر شهد ب سیاری از الجاالع با اهداف
الدفاوت از ال نر  ،با عنها "همایش " برگزار الر گردند.

--------------کنگره:
 الجمع علمر یا سیاسر که جلسه تشکیل الید و الیدهند علنر باشد یا الیدهند نباشد.کلمه کنگره فران سهی ا ست که وارد فار سر شده در تلفظ باید گافِ و سط آ

ساکن با شد  .ی نر

اجدماع و انجمنر از آگاها  ،صاحبنظرا و دان شمندا برای بحث و گفدگه پیرااله ال سایل سیا سر
،علمر ،هنری و نظایر آ .
 به الجم ر که از سرا دُوَل  ،نمایندگا ک شهرها یا دان شمندا ت شکیل الر شهد تا در بابالسایل سیاسر ،اقدصادی و علمر بحث کنند  ،کنگره گفده الر شهد.

--------------فراخها :

جلسه و یا دعوت به یک موضوع خاص
گردهمایر:جلسه گروهر افرادی که در یک الجمهعه هسدند یا هم رشده هسدند
جشنهاره:جشن  +واره  :جلسه ای که جشن آور باشه.ال مهم برای الهضهعات شاد گذاشده الیشد

--------------سمپهزیهم:
الجم ر که هدفش الباحث فلسصصفر و علمر باشصصد و یا الجم ر که در آ اشصصخاص الخدلج راجع به
الهضصصهعر واحد  ،القامتر ارائه نمهده و یا سصصخنرانر هائا ایراد نمایند  .الانند سصصمپهزیهم نفت یا
سمپهزیهم حکمت و فلسفه و نظایر آ  .عنصر اصلر در سمپهزیهم ،الهضهع واحد آنست.

--------------گردهمایر:
گردهم آیر ،اجدماع کرد برای بحث و گفدگه پیرااله الهضصصهعر که اصصصال" جنبه علمر تحقیقاتر
ندا شده با شد  .الجم ر ا ست که برگزار کنندگانش ق صد آ دارند تا اله ضهع الهرد عالقه خهد را از
زوایای الخدلج الهرد بحث و برر سر قرار دهند .الثل ح ضهر ا سداندارا  ،یا الدیرا کل واحدهای یک
سازالا و یا ال سئهم انجمن های صنفر و تخ ص صر و نظایر آ  ....در گردهم آیر سخنرانر و یا
القامت تخصصر ارائه نمر گردد.

--------------الیدینگ:
هر نهع تجمع بیش از  ۱۵نفر که در الکانر تجاری برپاالرگردد و شاالل کنهان سیه  ،کنگره ،کنفرانذ،
سمینار ،کارگاه ،سمپهزیهم الرگردد که الردم را برای یک هدف الشدرک ی نر تبادل اطالعات گرد هم
الراورد.

--------------کارگاه:
نهعر سمینار با تمرکز و تاکید بر بحث آزاد ،تبادل ایدهها ،نمایش روش ای بکارگیری عملر ال ارت ا و
ا صهل ا ست .همچنین به گردهمایر چندین نفر برای بحث عمیق و شدید درباره اله ضهعر خاص نیز
اطالق الرشهد.

--------------کنهانسیه :
 همایش اللر یا بینالمللر تشصصکیالت و دوایر بازرگانر ،با هدف بحث یا ارائه نمایشصصگاه ایتجاری.
 کنهان سیه همچنین به همایش عمهالر و ر سمر ت شکیالت قانهنگذاری ،گروه ای اجدماعر واقدصادی نیز اطالق الرشهد که به النظهر فراهم آورد اطالعات در یک الهق یت خاص تشکیل
الیشهد.

تاریخچه الخدصری از نمایشگاه
از ابتدایي ترین روشهاي مبادله و تجارت در دوران گذشته ،مبادله كاال با كاال و خدمات بوده است كه دراصطالح
همان مبادالت تهاتري امروزی ست  .از آنجا كه در گذ شته امكان بد ست آوردن تمام نيازها واحتياجات به طور
روزمره ميسررر نبود و از طرفي امكان شررساسررایي افراد و گروههایي كه بتوانسد این نيازها را بر طرف كسسد نبود،
صاحبان كاال و خدمات در محلهایي گردهم آمده و نسبت به عرضه آنچه كه در اختيار داشتسد و مازاد برنيازشان
بود اقدام مي نمودند  .در حقيقت مي توان گفت قبل از دوران پيدایش پول نيز نمای شگاههاي مختلفي برپا مي
شده و یكي از عوامل تأثير گذار در پيدایش و رواج سكه هاي قيمتي ) پول ( برگزاري و برپایي ایسگونه نمای شگاه
هابوده است.
هرچسد برپایي این گونه بازارها مفهوم امروزي نمای شگاه را ندا شت ،ليكن تداوم آن و تغيير شكل و شيوه هاي
عر ضه وبرپایي آن در طول مدت زمان زميسهاي شكل گيري نمای شگاههاي پي شرفته را پدید آورد و همانطور كه
مي بيسيد درع صر حا ضر بازارچه ها و مكانهاي دادو ستد قدیم تبدیل به ف ضایي براي تبادل اطالعات و افكار و
دانش و تكسولوژي بين ملل مختلف گردیده است.

تا قبل از سررال  1851ميالدي نمایشررگاههاي مختلفي در گوشرره و كسار جهان با عساوین و موضرروعات مختلف
برگزارگردید كه در ع صر خود نيز داراي اعتبار بود ه اند ،اما اولين نمای شگاه جهاني به شكل امروزي در سال
1851ميالدي ودر محلي بسام كریسررتال پاالس در هاید پارك شررهر لسدن پایتخت انگلسررتان تحت عسوان "
نمایشگاه بين المللي كاالهاي ملل جهان " برپا گردید ،و بالغ بر  14000غرفه دار از سراسر جهان در آن حضور
داشتسد و ایران نيز در فضایي به وسعت  92متر مربع یكي از مشاركت كسسدگان بود.

ت ریج نمایشگاه
نمایشررگاه به مكاني گفته مي شررود كه كاالها ،خدمات ،فن آوري ،تكسيک هاي جدید ،نوآوري ها و هسر ها براي
معرفي و آشررسایي مردم به معرض تماشررا قرار داده مي شررود .هر عملي كه توس ر توليدكسسدگان و فروشررسدگان
برایمعرفي كاالها انجام و مسجر به فروش كاالها و خدمات گردد نوعي نمایش است .از زمان هاي قدیم نمایشگاه به
شيوه كسوني پس از انقالب صسعتي انگل ستان شروع شده و در آغاز قرن بي ستم تكامل یافته و امروزه به صورت
یكي از اركان مهم بازرگاني درآمده است.
علل پیدایش نمایشگاه
تغييرات روزافزون فن آوري ،ظهور كاالهاي جدید ،تسوع آن ها و عدم آشسایي مصرف كسسده توام با رقابت شدیدونامطلوب توليد كسسدگان از علل تشكيل نمایشگاه مي باشد.
قطع رابطه بين خریدار و فرو شسده به طوري كه رابطه ميان م صرف كسسده یا خریدار و توليد كسسده از بين رفتهو این عامل باعث توسعه نمایشگاه هاي شده است.
افزایش درآمد سرررانه كشررورها همراه با درآمد ملي آن ها باعث افزایش قدرت خرید شررده و از طرفي افزایشقدرت خرید نيز سررب تغيير در توليد شررده و توليدات باید به مصرررف كسسده معرفي گردند كه این امر با نمایش
كاال در نمایشگاه ها انجام مي گيرد.
فهاید نمایشگاه
نمایش تفكرات دیگراننمایش فن آوري هاي جدید-نمایش شيوه هاي جدید توليد

جل توریستكس بازارهاي جدیداهداف برگزاری نمایشگاه را شرح دهید؟
هدف یک برگزار كسسده نمای شگاه ،سوددهي از محل برگزاري یک نمای شگاه موفق ا ست  .یعسي افزایش پيو سته
غرفه داران و بازدیدكسسدگان در طول زمان ایجاد و تساوب برگزاري نمای شگاه ا ست  .به حداكثر ر ساندن سود در
یک نمایشگاه بسيار ساده است ،شما مي توانيد تبليغات نكسيد و بسياري از هزیسه هاي دیگر را كاهش دهيد و در
عين حال تمام فضاي نمایشگاه را بفروش برسانيد  .در این حالت سود شما در این سال بسيار هسگفت خواهد بود
اما براي سال بعد این سود به صفر خواهد رسيد ،زیرا نمایشگاه برگزار نخواهد شد  .در برگزاري نمایشگاه همواره
باید به دنبال یک استراتژي بلسد مدت بود .

انهاع نمایشگاه
نمایشگاه ها انواع مختلفي دارند ،یكي از مهم ترین نمایشگاه ها ،نمایشگاه هاي بين المللي و بازرگاني است كه
نمونه آن هر ساله در تهران برگزار مي شود.
هدف از برگزاری این نمایشگاه ها در كشورهاي صسعتي پيشرفته ،ایجاد بازاري متمركز براي كليه خریداران
خارجي (بهره برداري تجاري) مي باشد ولي در ایران به دليل عدم وجود امكانات و در نتيجه عدم حضور
بازدیدكسسدگان خارجي ،این نمایشگاه درست به بازار واردات تبدیل شده است.
برخي از نمایشگاه ها به عسوان نمایشگاه هاي اختصاصي برگزار مي شود كه معموال یک كشور با هویت خود در
یک كشور دیگر ظاهر مي شود ،براي موفقيت در چسين نمایشگاه هایي به هزیسه تبليغاتي باالیي نياز مي باشد كه
متاسفانه شركت هاي ایراني چسين هزیسه هایي را اختصاص نمي دهسد.
از انواع دیگر نمایشگاه ها مي توان به نمایشگاه تخصصي اشاره كرد .در این نوع نمایشگاه رقابت بين المللي وجود
ندارد بلكه ارتباط تجاري مطرح است.
نمایشگاه هاي ملي از دیگرانواع نمایشگاه ها محسوب شده كه براي نمایش و توانمسدي هاي بومي یک كشور برگزار
مي شود .بدین شكل كه توانمسدي هاي توليدي و خدماتي كشوري را در همان كشور به نمایش مي گذارد و از
خارجيان براي بازدید دعوت مي نماید.

یک نوع نمایشگاه هم با عسوان اكسپو وجود دارد كه مدت برگزاري آن ها بيشتر مي باشد 3(.تا  4ماه) و در آن
عالوه بر جسبه هاي تجاري ،جسبه هاي اعتقادي ،فرهسگي ،اجتماعي ،آموزشي در كسار مسایل تجاري مطرح مي
شود كه اساس آن اطالع رساني از توانمسدي هاي موجود دریک كشور است .در كل نمایشگاه ها چه بين المللي و
چه تخصصي ،محل برخورد خریداران و فروشسدگان ،متقاضيان و عرضه كسسدگان كاال و به عبارت اقتصادي نقطه
برخورد عرضه و تقاضا مي باشد كه براي مشاهده نمونه محصوالت و مبادله اطالعات بين افراد تشكيل مي شود.
جایگاه روابط عمهالر ها در همایش ها  /نمایشگاه ها  /جشنهاره  /سمینار و...را نام ببرید؟
بي تردید رواب عمومي یكي از بخش هاي حساس و مهم هر گردهمایي تخصص و علمي است .رواب عمومي با
بهره گيري از روشهاي مساس تبليغاتي  ،انتشاراتي  ،سمعي و بصري  ،طراحي و گرافيک  ،یک وسيله و ابزار كارآمد
و موثربراي دست یابي به هدفهاي مورد نظر گردهمایي است .كه وظایف زیر را عهده دار مي باشد:
 .تسظيم و اجراي سياستهاي خبري  ،تبليغاتي و انتشاراتي
 .فراهم آوردن و ایجاد حسن ارتباط متقابل
 .تهيه و تدوین اخبار  ،آگهي ها و پيامهاي گردهمایي
 .انعكاس فعاليتها و برنامه ها
 .تهيه راهسماي رسانه ها
 .تدوین و چاپ خبرنامه ها و مجموعه مقاالت
 .تهيه و توزیع اقالم تبليغاتي
 .مالقات با مقامات جهت انجام همكاریهاي الزم
 .تعيين و تشكيل جلسه هماهسگي و مكاتبه مستقيم با رابطين سایر سازمانها و موسسات
عهاالل الهثر بر الهفقیت نمایشگاه را نام ببرید؟
عوامل متعددي بر موفقيت نمایشگاه ها اثر دارند .هر نمایشگاه دو بخش مرتب و مهم دارد كه باید با تعامل و
همكاري یكدیگر موج موفق شدن نمایشگاه شوند.
بهدجه ی الناسب:
بودجه ي بسدي و كسترل هزیسه ها از مسایل عمده اي است كه باید هسگام برنامه ریزي به آن توجه ویژه اي شود.

الشخص بهد اهداف حضهر به طهر کاالل و شفاف:
هدف غرفه داران براي شركت در نمایشگاه ها مالقات با مشتریان جدید ،عرضه كاالهاي جدید ،و گرفتن سفارش
است.
براي برگزاركسسدگان و مشاركت كسسدگان اهداف حضور باید كامالً مشخص و روشن باشد.
اندخاب الناسب نمایشگاه:
نخستين گام به سوي موفقيت ،انتخاب بهترین نمایشگاهي است كه با فروش ،بازاریابي ،عالمت تجاري ،یا سایر
اهداف شركت تطبيق داشته باشد.
الدیریت قهی و کارآالد:
براي اداره ي مطلوب یک نمایشگاه و یا یک غرفه ،انتخاب مدیر شایسته و كارآمد ضرورت دارد .خصوصيات مدیر
برگزاركسسده با مدیر غرفه ي یک شركت باتوجه به اهداف و وظایف متفاوت ،تا حدودي تفاوت دارد.
تبلیغات و اطالع رسانر:
تبليغات به صورت عام ،به معرفي شركت كسسدگان ،توانمسدي اقتصادي ،فرهسگي و اجتماعي كشور مي پردازد.
اطالع رساني از طریق خدمات تبليغاتي مانسد كاتالوگ ،پوستر ،بروشور ،بيلبورد و یا رسانه هاي دیداري و شسيداري،
به مسظور اعالم حضور متخصصين در نمایشگاه.

تقسیم بندی نمایشگاه ها از نظر:
الهق یت جغرافیایر:
داخليخارجيبين الملليکام:
-كاالهاي مصرفي

كاالهاي خانگيمعادنهسريمحصوالت كشاورزيسایرزالا و الدت تشکیل:
موقتدایمتنهع کام:
عموميخصوصيهدف:
انتفاعي یا تجاريغيرانتفاعي یا غيرتجاري-توليدي

بهدجه نمایشگاه
در تسظيم هر بودجه اي معموال هزیسه ها در برابر درآمدها پيش بيسي مي شود .اما در مورد نمای شگاه و ضع فرق
مي كسد .غالبا درنمای شگاه ها نمي توان انتظار ح صول درآمد فوري دا شت .در تسظيم بودجه نمای شگاه ها هزیسه
هاي نمایشگاه به  4بخش تقسيم ميشود:
-هزیسه هاي مستقيم

هزیسه هاي غيرمستقيمهزیسه هاي تبليغاتيهزیسه هاي پرسسلينکات ال م در طراحر غرفه
شماره و موقعيت جغرافيایي غرفه در نمایشگاهمساحت غرفه و وضعيت چهار طرف آنمشخصات كاالهاي نمایشي با ذكر وزن و ابعاد آن (بروشور و عكس ها(-شيوه هاي پذیرایي مراجعين مختلف

ساخدما غرفه
ظاهر غرفه شما در یک نمایشگاه خارجي بيانگر چهره واقعي شماست .طرح غرفه باید به گونه اي باشد كه براي
شما اعتبار الزم راتح صيل نموده و بهتر ا ست نمونه اي از هر كاال نمایش داده شود .حتي المقدور د ستگاه ها و
ماشين االت نمایشي را به كار اندازید تا مردم كيفيت كار و محصول آن ها را از نزدیک ببيسسد.
براي طراحي غرفه ،زیبایي خوب است اما ساختن و تجهيز غرفه باید درحداقل زمان ممكن صورت گيرد .طراحي
باید به گونه اي باشررد كه توجه مردم را صرررفا به كاالیي ارایه شررده در غرفه معطوف سررازد و نه به در و دیوار و
سرررقف غرفه ،چيدن كاالهاي نمایشررري و گلدان هاي تزیيسي و ميز و صرررسدلي و لوازم غرفه باید به روش هاي
مختلفي صورت گيرد تا نماي هر قسمت با قسمت دیگر متفاوت به نظر آید.

کارکنا غرفه
بهره گيري از امكانات نمای شگاهي وقتي مي سر مي شود كه كاركسان غرفه بتوانسد از هر فر صتي براي ایجاد عالقه
مسدي در بازدیدكسسدگان اسررتفاده نمایسد .همه كاركسان باید اطالعات كافي درباره كاالها داشررته باشررسد و طرز
اسرررتفاده از آن ها را بدانسد و با اصرررطالحات بازرگاني در مورد حمل و نقل و بسرررته بسدي و بيمه و تعرفه هاي
گمركي و شرای فروش و واگذاري نمایسدگي ،آشسایي داشته باشسد.

كاركسان باید از محل هاي عمومي و ت سهيالت و تا سي سات نمای شگاهي از قبيل تلفن عمومي ،كمک هاي اوليه،
درمانگاه و امثال آن ها مطلع باشررسد .بهتر اسررت یكي از كاركسان مسرروول حفظ نظم و نظافت كل غرفه باشررد و
دایما مراق هرگونه به هم ریختگي یا كثيفي در هر نقطه از غرفه با شد .حفظ شادابي و ن شاط در كاركسان غرفه
به روش هاي مختلف مانع از بروز هرگونه سستي و بي تفاوتي در امور جاري غرفه خواهد بود.
بازدید کنندگا از نمایشگاه
م شتري بسا به ميل شخ صي و در وقت فراغت خود به نمای شگاه مي آید بي آن كه تحت هيچگونه ف شاري با شد،
آمادگي او براي شسيدن بيش از هر وقت دیگري ا ست (حتي بيش از زماني كه براي خرید به فرو شگاهي مراجعه
مي كسد) مردم به دالیل مختلفي به نمایشررگاه مي آیسد و مراجعه كسسده باید بتواند از شررركت كسسدگان حداكثر
استفاده را بسماید برخي از این دالیل به شرح زیر مي باشد:
مقایسهارزیابيانتخاب كاالجمع آوری اطالعات
آمار و اطالعاتي كه در مورد بازدیدكسسدگان و تخ صص و حوزه فعاليت و كاالي مورد عالقه آن ها جمع آوري مي
كسيد به مسزله نهالي اسرررت كه در نمایشرررگاه غرس(درخت نشررراندن) مي نمایيد .یكي از روش هاي معمول در
نمایشگاه ها ثبت اطالعات روي كارت هاي مخ صوص است كه بعدا در دفتر مركزي شركت بایگاني مي شود .هر
اندازه رواب عمومي قوي تر باشررد احتمال موفقيت بيشررتر خواهد بودفعاليت هاي رواب عمومي باید كمک كسد
كه اشخاص مورد نظر به سوي غرفه شما كشيده شوند.
باید با و سایل ارتباط جمعي به گونه اي رابطه نزدیک برقرار كسيد كه پيش از شروع نمای شگاه اطالعات شما در
اختيار آن ها باشد .سعي كسيد بيش از دیگران پاي نمایسدگان مطبوعات را به غرفه خود باز نمایيد به عالوه رابطه
نزدیک با رواب عمومي مدیریت سازمان نمایشگاه داشته باشيد وتبليغات خود را با برنامه هاي تبليغاتي سازمان
نمایشگاه برنامه ریزي كسيد.
اندشارات
مجموعه كاملي از بروشورهاي غرفه و مقررات الزم الرعایه بازرگاني خود را به طریقي خاص و جال  ،جهت توزیع
در ميان بازدیدكسسدگان از گروه هاي مختلف تهيه كرده و در دسترس داشته باشيد .نشریات و بروشورهاي مربوط

به نمایشگاه ،نقش بسيارموثري در موفقيت شما ایفا مي كسد زیرا پس از پایان نمایشگاه ،بازدیدكسسدگان فراموش
مي كسسد كه در غرفه شما چه كاالیي بوده است ولي آن چه در دست آن ها مي ماند نشریات شماست .مي توانيد
برخي و سایل تبليغاتي از قبيل پو ستر و غيره را از سازمان نمای شگاه گرفته و در برنامه هاي تبليغاتي خود از آن
استفاده كسيد.
براي نمایسدگان ،و سایل ارتباط جمعي و ارباب جراید ،اخت صا صا مي توان مجموعه كامل تري از ن شریات غرفه و
سایر اطالعات اقت صادي و فرهسگي و جغرافيایي در ب سته بسدي هاي جال و زیبا تهيه و در هسگام مراجعه به آن
ها ت سليم نمود .در طول نمای شگاه روزهاي خا صي وجود دارد كه ن سبت به روزهاي عادي اهميت خا صي دارد از
جمله روز افتتاج نمایشگاه مي باشد.
افدداح نمایشگاه
همي شه روز افتتاح پركارترین و خ سته كسسده ترین روزهاي طول برگزاري نمای شگاه ا ست .ب سياري از شخ صيت
هاي معروف براي مراسرم افتتاح دعوت مي شروند ،معموال شرخصريتي معروف از سرطوح باالي مدیریت به عسوان
افتتاح كسسده نمایشگاه حضور مي یابد ،درمراسم افتتاح از طرف سازمان نمایشگاه ،پذیرایي ترتي داده مي شود.
افتتاح و برگزاري یک نمایشررگاه یک واقعه قابل توجه در یک شررهر و حتي یک كشررور مي باشررد در نتيجه توجه
افراد زیادي را به خود جل خواهد نمود كه شرررامل گروه هاي مختلف اجتماعي هسرررتسد و هرگروه براي بهره
برداري خاصي از این نمایشگاه دیدار مي كسسد.
افرادي از قبيل بازرگانان ،دانشجویان ،نمایسدگان فروش،افرادي كه در جستجوي كار و حرفه براي آیسده هستسد.
افراد عادي و خبرنگاران از جمله افرادي هستسد كه در این روز مراجعه مي كسسد.
اخددام نمایشگاه و بازگشت کام
بالفا صله بعد از پایان نمای شگاه كاركسان غرفه شروع به جمع آوري كاالها و ب سته بسدي آن ها مي كسسد .ك ساني
كه به بسته بسدي كاالها مي پردازند باید از اطالعات گمركي كشور ميزبان و خود در مورد خروج و ورود كاالهاي
نمایشرري اطالع كافي داشررته باشررسد .در آخر از مسرروالن سررازمان نمایشررگاه ،گمرك و سررایرین كه در برگزاري
نمای شگاه كمک كرده اند به طریق مقت ضي و با اهداي هدایا وغيره ت شكر و قدرداني مي گردد همچسين گزار شي
فهرست وار از وضعيت كلي نمایشگاه و آمار فروش و معامالت نيز ارایه مي گردد.
رهنمهدهایر برای حضهر و ب ره گیری از نمایشگاه

توجه به نكات الزم و پي شگيري از نقاط ضعف در مراحل مختلف برگزاري نمای شگاه با ا ستفاده از تجارت سازمان
دهسدگان وشركت كسسدگان در نمایشگاه هاي گوناگون مي تواند به موفقيت شما در نمایشگاه و رسيدن به اهداف
بازاریابي و فروش كاالهاي تان كمک كسد .هر غرفه نمایشرررگاهي هسگامي موفق قلمداد خواهد شرررد كه بتواند
بيشررترین تعداد از مساسرر ترین بازدیدكسسدگان را به سرروي خود جل كسد و این بازدیدها را به نتایج مطلوب
مستهي سازد .اگر نمای شگاه از كيفيت خوبي برخوردار با شد ح ضور عده زیادي از افراد متخ صص و بازرگان امري
حتمي خواهد بود و این امر در مورد نمایشگاه هاي تخصصي بيشتر صدق مي كسد.
رعایت ال یارهایر برای حضهر ب در در نمایشگاه
تعيين اولویت هاي مساس براي حضور در نمایشگاه.تخمين ،تعيين و تامين فضاي الزم براي غرفه.طراحي هسرمسدانه غرفه و دوري از تزیيسات زاید.نمایش چشمگير كاال در غرفه حتي االمكان به صورت سه بعديغرفه نه ویترین اسررت و نه تابلوي نقاشرري ،بسابراین آرایش آن بایسررتي به شرركلي باشررد كه پيام رسرران ،گيرا وگویاي اهداف شركت از توليد محصول باشد.
تجهيز غرفه بایسررتي بر اسرراس فكر ،تجربه و هسر باشررد .بسابراین هماهسگي ميان رنگ ها ،كاال ها و دیوارها درتجهيز غرفه باید مورد توجه قرار گيرد.
از آویختن كاتالوگ ،جعبه ،پوستر به دیوار غرفه حتي االمكان پرهيز گردد.ظاهر غرفه باید بازدیدكسسدگان را جل كسد.ماهيت و اهداف شركت باید در نحوه تزیين مشخص باشد.همه وسایل مرت بوده و به آساني در دسترس قرار داشته باشد.محل نمایش باید به طوري باشد كه همه به طور یكسان آن را ببيسسد.پرهيز از انباشت كاال در غرفه.هدف از شرکت در نمایشگاه

هدف اصررلي از شررركت در هر نمایشررگاه داخلي و خارجي ،در كوتاه مدت یا درازمدت افزایش فروش توليدات یا
خدمات است .گاهي نيز اهداف دیگري از قبيل مقاصد سياسي و فرهسگي براي برگزاري یا شركت در نمایشگاهي
عسوان مي شود .هدف هر چه باشد برگزاري یک نمایشگاه بازرگاني موفق و اصولي مي تواند زميسه هاي الزم براي
گسترش مساس سياسي و فرهسگي و اقتصادي مورد نظر را فراهم آورد.
اگر هدف اصلي شما فروش فوري كاالهاست ،بهتر است در نمایشگاه هاي تخصصي شركت كسيد ،یا خود اقدام به
برگزاري یک نمایشررگاه اختصرراصرري بسمایيد ،براي اهداف بلسدمدت و نفوذ در بازارهاي جدید و همچسين یافتن
نمایسده تجاري شررركت در نمایشررگاه هاي عمومي و بين المللي كه همه سرراله در كشررورهاي مختلف برگزار مي
شود راه متداول و خوبي است.
ارزیابر لزوم شرکت در نمایشگاه
قبل از تصميم به شركت در هر نمایشگاهي ابتدا باید چسد مساله را روشن ساخت .به مسظور نتيجه گيري بهتر از
شركت درنمایشگاه الزم است جواب درستي براي پرسش هاي زیر داشته باشيد:
شركت در نمایشگاه براي شما چه مسافعي در بر خواهد داشت؟آیا زمان برگزاري آن براي كاالي شما مساس است؟آیا هدف هاي شما از شركت در نمایشگاه تحقق خواهد یافت؟آیا بازار مسطقه هدفي براي محصوالت تان است؟آیا به طور تدریجي و یا دایمي مي توانيد با توليدات تان پاسخگوي تقاضاي كاال باشيد؟آیا محصوالت شما در سطح استانداردهاي بازار است؟مشكالت شما در رابطه با بازار چيست؟هدف اصلي شما از شركت در نمایشگاه ها چيست؟به نمایش گذاشتن كاالهاي تان به طور موثر مستلزم چه هزیسه هایي براي شماست؟آیا نتایج به دست آمده در این نمایشگاه ارزش هزیسه هاي را دارد؟نکات مزم ج ت نیل به الهفقیت بیشدر
-قبل از نمایشگاه:

مشتریان را از محل و ساعت حضور خود مطلع نمایيد و از آنان دعوت به عمل آورید.
در طهل نمایشگاه:بروشورها و كارت هاي ویزیت خود را توزیع نمایيد همچسين فرم مصاحبه با بازدیدكسسدگان را تكميل نمایيد.
پذ از نمایشگاه:به محض خاتمه نمایشگاه با بازدیدكسسدگان تماس بگيرید از نظرات آنان به عسوان پایه اي براي برنامه هاي آیسده
خود بهره بگيرید و براي نمایشگاه بعدي برنامه ریزي نمایيد.
علل عدم الهفقیت در نمایشگاه
عدم شساخت بازار مسطقهعدم وجود اهداف روشن و مطمئنعدم شساخت و انتخاب نمایشگاه مساس با اهداف خودضعف ارتباطات در دوران نمایشگاهعدم توانایي در به ثمر رساندن كوشش هاي به عمل آمده طي برگزاري نمایشگاهساخدار تشکیالتر گردهمائر ها “ سازالا

“ را تهضی دهید؟

هر گردهمائي علمي و تخصصي از نظر ساختاري و تشكيالتي ( سازمان ) داراي:
 -1یک شوراي عالي
 -2كميته برگزاركسسده،
 -3كميته علمي ،
 -4كميته اجرائي و پاره اي مقررات و دستورالعملها و آئيسسامه هاي اجرائي است كه در آن نحوه فعاليت
و اختيارات هر یک از اجزاء مجموعه مسظور شده است .

در غرفه چگهنه باشید ب در است

خود و شركت خود را خوب بشساسيد تا بتوانيد فعاليت هاي شركت و خدمات آن را به درستي معرفي كسيد.نيازهاي مشتریان را مورد بررسي قرار داده و بشساسيد.رقيبان خود را شساسایي كسيد.هميشه براي ارایه اطالعات و نمایش كاال آماده باشيد.مردم چگونگي رفتار و برخورد شما را مترادف با كيفيت كاالهاي عرضه شده مي دانسد.از قيمت و كليه مشخصات فسي كاال مطلع باشيد.به تساس موضوع از حركات دست و صورت جهت انتقال بهتر پيام استفاده كسيد.در غرفه وظایف و مسرررووليت ها را با مهرباني ،اطميسان و نظم پيش برده و هميشررره مرت  ،تميز و جذابنگهدارید.
مالقات هاي روزانه خود را برنامه ریزي كرده و از آن ها براي دسررتيابي به فرصررت هایي براي فروش اسررتفادهكسيد.
عهااللر برای بازاریابر ال لهب
بازدیدكسسدگان را با خوش آمدگویي استقبال و با تبسم بدرقه كسيد.با اطميسان و آرامش و دقت محصوالت شركت خود را معرفي كسيد.مشخصات مالقات كسسدگان را با دقت به خاطر بسپارید و از آن ها به موقع استفاده نمایيد.امتيازات ویژه كاالهاي خود را به درستي مطرح نمایيد.از افراط و تفری در بيان و عمل دوري كسيد.آراستگي و حفظ شئونات اعتقادي و ملي شرط اصلي حضور در غرفه است آن را خوب حفظ كسيد.از آمار و عالیم و عكس هاي نامساس و غيرواقع پرهيز نمایيد.از نيروي انساني آگاه ،سرزنده و كاردان جهت امور غرفه و ارتباط با مردم استفاده كسيد.افراد معموال با اهدافي از پيش تعيين شده به نمایشگاه مي آیسد بهتر است از قبل آن ها را شساسایي نموده و بهسوي خود جل كسيد.

طریق جذب بازدیدکننده
درج آگهي در مطبوعاتارسال دعوتسامه افتخاري براي افراد مورد نظراستفاده از تلگراف و پست سفارشي و ایميل براي اشخاص مهمارسال كارت و دعوتسامه براي افراد از دو هفته قبل.تماس تلفسي با افراد مورد نظر قبل از افتتاح نمایشگاهنکات رفداری که باید به آ تهجه شهد
با دوستان و آشسایان در غرفه نسشيسيد و آن را پاتوق خود و دوستان نكسيد.نسبت به بازدیدكسسدگان بي توجه و بي تفاوت نباشيد.سواالت را بي جواب نگذارید و در داخل غرفه حالت استراحت به خود نگيرید.غرفه را مكان خصوصي خود ندانيد ،هسگامي كه در غرفه هستيد سردرگم و بي هدف نباشيد.خود را بي عالقه و بي كار نشان ندهيد.اطالعات نادرست و ناقص ارایه ندهيد.لباس هاي مساس و با كيفيت خوب استفاده كسيد (بهتر است افراد یک غرفه از لباس هاي هماهسگ و یكساناستفاده نمایسد(.
افراد ناآشسا را به جاي خود قرار ندهيد و از مالقات ها و مذاكرات طوالني بپرهيزید.نسبت به مردم و بازدیدكسسدگان بي احترام نباشيد.به مسظور حفظ كاالها و وسایل نمایشگاه به نكات فوق توجه نمایيد:كاالها را تا رسيدن به غرفه شخصا همراهي نمایيد تا ازایمسي و سالمت كاال اطميسان حاصل كسيد .به هسگام جمع
آوري ،شخصا در مراحل رسيدن كارتن هاي خالي ،بسته بسدي كاالها  ،برچس زدن و خروج كاال حضور داشته
باشيد و در صورت امكان از پوشش هاي پيچيده جهت اطميسان خاطر بيشتر استفاده نمایيد.
ویژگر که الدیر نمایشگاه باید داشده باشد

داشتن حداقل مدرك ليسانس در رشته مرتب با موضوع نمایشگاه.تسل به یكي از زبان هاي انگليسي ،فرانسه ،آلماني و غيره به تساس كشور برگزاري نمایشگاه(نمایشگاه هايخارجي)
داشتن سابقه برگزاري نمایشگاه.داشتن روحيه دیپلماتيک ،خوش برخورد ،آراسته و فعال.دارا بودن قابليت تطبيق و شررجاعت الزم مسطبق با شرررای خاص سررياسرري موجود در رواب كشررور خود باكشورهاي دیگر.
داشتن قابليت ایجاد ارتباط سازنده با مقامات و ارگان هاي اقتصادي و بازرگاني كشور محل برگزاري نمایشگاه.دارا بودن قدرت سرررپرسررتي هيات هاي بازرگاني و مدیریت آن ها و ترجيحا طي دوره هاي تخصررصرري در اینزميسه براي نظارت و كمک به مذاكرات گروه هاي بازرگاني.
دا شتن قدرت برنامه ریزي و برخورداري از بيسش علمي و پيگري فعاليت هاي انجام شده در نمای شگاه پس ازخاتمه آن وارایه تحليل هاي مفيد در ارتباط با ثمرات طوالني مدت نمایشگاه.
ویژگر هایر که یک شرکت کننده در نمایشگاه باید داشده باشد:
دارا بودن یک برنامه مشخص صادراتي كوتاه و بلسد مدت در چهارچوب استراتژي توسعه فروش خود.برخورداري از اعتبار كافي حرفه اي ،از قبيل مدیریت كارآمد ،سرروابق روشررن فعاليت ،وضررعيت مطلوب مالي وتوان انجام
تعهدات فروش به بهترین نحو در صورت عقد قرارداد با طرف خارجي.
داشررتن كاال یا خدمات قابل عرضرره در سررطح مطلوب بازار مورد نظر یا برخورداري از تساسر مسطقي قيمت باكيفيت.
برخورداري از توان مالي كافي و سرررفصررل هزیسه اي مشررخص در چهارچوب بودجه شررركت براي تامين هزیسههاي برنامه
توسعه صادرات ،از جمله شركت در نمایشگاه.

برخورداري از درك و آگاهي باال راجع به لزوم همكاري با برگزاركسسدگان نمایشررگاه در نيل به اهداف مشررتركخود و مركز
توسعه صادرات ایران.

ویژگر هایر که نماینده اعزاالر از طرف شرکت ها باید داشده باشد
دارا بودن اختيارات كافي براي مذاكره و عقد قراداد با طرف خارجيداشتن روحي همكاري قوي و تعهد براي نيل به اهداف شركت و مركز توسعه صادراتمسووليت پذیري باال.تسل به یک زبان خارجي مانسد خصوصياتي كه درباره مدیر نمایشگاه ذكر گردید.داشتن شساخت دقيق از كاالي عرضه شده توس شركت.آگاهي و آموزش كافي در مورد قوانين و مقررات بازرگاني و اجتماعي كشور مقصد ،قبل از اعزام.برخورداري از قدرت مدیریت در ارتباط با عوامل حاضر در غرفه شركت و سایر افراد مربوطه.ویژکر هایر که یک فروشنده باید داشده باشد
ظاهر آراسته ،حوصله ،برخورد خوب و فعاليت زیاد.داشتن اطالعات دقيق از كاالي عرضه شده در غرفه.تسل به زبان انگليسي و یا زبان مرتب باموضوع نمایشگاهداشتن حس مسووليت ،نظم و همكاري با رعایت مقررات و قوانين جاري بر نمایشگاه.ویژگر های کام:
تساس مطلوب بين كيفيت و قيمت.امكان سسجي ارایه كاال در نمایشگاه قبل از برگزاري نمایشگاه در بازار مقصد.مسررایل فسي مانسد اسررتاندارد داخلي و خارجي بسررته بسدي ،طرح ليبل و دسررتورالعمل هاي نصر و همچسينتبليغات كافي و موثر در ارتباط با كاال از قبيل پيش بيسي شده باشد.

رهنمهدهایر در الهرد شرکت در نمایشگاه های داخلر و خارجر
شركت در نمای شگاه هاي به خ صوص در نمای شگاه هاي بين المللي داخلي و خارجي در واقع اعالم آمادگي براي
صادرات و واردات و ورود به بازارهاي خارجي مي باشد كه این امر مستلزم آمادگي و برنامه ریزي بسيار مسظم از
قبيل :توليد ،كيفيت ،رقابت ،بسته بسدي و حمل و نقل مي باشد.
تهلید :هر بازاري براي خود قانون مقررات ،سرررست و الگوي مصررررفي خاصررري دارد كه باید توليدكسسده ،توليدارسررالي به آن بازار را با شرررای آن مسطبق نماید در غير این صررورت قابل عرضرره در آن بازار نخواهد بود به جز
بع ضي توليدات خاص كه در تمام دنيا به صورت عام قابل عر ضه مي با شد .آیا توليد شما در بازار ق سمت قابل
عرضه مي باشد؟
کیفیت :باید قبال شررساسررایي كرده باشرريد كه آیا خریداران توليد با كيفيت خوب و قيمت باال مي خواهسد یابالعكس؟
رقابت :شساخت رقبا و آشسایي كامل به توليدات موجود در بازار در موفقيت شما در آن بازار بسيار موصر خواهدبود.
ب سده بندی :آیا ب سته بسدي ،قابل قبول بازار مورد نظر مي با شد و كاالي شما صحيح و سالم د ست م صرفكسسده خواهدرسيد؟
-حمل و نقل :بازاري را نتخاب نمایيد كه امكانات محل و نقل آن فراهم و متسوع باشد (هوایي ،دریایي ،زميسي(

طراحر غرفه و غرفه سازی نمایشگاه و اصهل تاثیر گذار بر غرفه
طراحي غرفه و ساخت یک غرفه نمای شگاه امروزه اهميت ب سيار زیادي براي اغل

شركتها دارا ميبا شد  .زیرا با

تخ ص صي شدن نمای شگاهها در ساليان اخير و خيل شركتهادر هر نمای شگاه با مو ضوعات مرتب باعث گردیده
است كه برخي از شركتها با یک برنامه ریزي بسيار دقيق حضور پر رنگتري را در یک نمایشگاه از خود به نمایش
گذارند  .و این موضوع تسها به توليدات آنها مربوط نميباشد
ایسكه چگونه ارتباط مساسررر تر و قوي تري با بازدید كسسدگان برقرار كسيم یكي از دغد غه هاي مدیران فروش
ميبا شد  .در واقع ایسكه چگونه تدبيري بياندی شم كه در صد بي شتري از بازدید كسسدگان را جذب مح صوالتمان و
فعاليتهایمان كسيم یكي از مهمترین مسررائليسررت كه پيش از حضررور در یک نمایشررگاه باید با آن اندیشررد  .براي

دا شتن بازدید بي شتر از غرفه خود باید تدابيري بياندی شيم كه بي شتر دیده شویم  .در واقع باید از ا صولي پيروي
كسيم كه بازدید كسسدگان را به غرفه خود جذب كسيم.
ا صل اول  :ب سيار مهم در یک غرفه نمای شگاهي كه باعث جذب بازدید كسسدگان ميگردد  .نظم ا ست كه به غرفه
یكپارچگي خاصي ميبخشد و غرفه را از فضاي سالن نمایشگاه جدا ميسازد.
اصل دوم  :احترام به شعور بازدید كسسدگان است به طوري كه بایستي شرای الزم جهت ح ضور بازید كسسده در
غرفه به شكلي كامال برنامه ریزي شده در دكوراسيون غرفه یا طراحي غرفه تعبيه شده باشد.
اصل سوم  :استفاده بهيسه از فضاي غرفه باید به گونه اي باشد كه محصوالت متساس با اهميتشان در كل فضاي
عمومي غرفه به صورت مساس تقسيم شده باشد .
اصررل چهارم  :بایسررت دكوراسرريون غرفه متساس ر با محصررول به نمایش در آمده باشررد  .به طوري كه اگر روي
محصول خاصي تاكيدداریم باید در طراحي غرفه نيز این موضوع را لحاظ كسيم.
ا صل پسجم  :باید براي غرفه حریم هایي م شخص كسيم تا بتوانيم با مهمانان خا صي كه به غرفه مراجعه ميكسسد
مذاكرات مساس را به همراه احترامي خاص صورت دهيم.
اصل ششم  :موقعيت قرار گيري غرفه در نمایشگاه باید متساس با محصول و فعاليت شركت باشد.
ا صل هفتم  :ابعاد غرفه ميبای ست ارتباط مسا سبي با امكانات و دكورا سيون و بازدید كسسدگان احتمالي از غرفه در
نمایشگاه داشته باشد.
اصل هشتم  :سعي كسيد در طراحي و ساخت غرفه نمایشگاه خود از نمادها و مفاهيمي كه متاثر از فلسفه شركت
ميباشد استفاده كسيد.
ا صل نهم  :براي بهتر نمایش دادن مح صوالت شركت بای ست در دكورا سيون تعبيه شده هر مح صول یک نور
پردازي خاص متساس و هماهسگ با دیگر اجزاء غرفه خود در نمایشگاه داشته باشيد.
اصل دهم  :براي ایجاد یكپارچي در غرفه كه به نوعي نشانگر تفكري مسسجم و در اجزاء شركت شماست از لحاظ
ظاهري عوامل حاضر در غرفه داراي پوششي هماهسگ و یكپارچه باشسد.
اصررل یازدهم  :براي داشررتن غرفه اي با دكوراسرريون متساسرر و فوق العاده جلسرره اي با مدیران فروش خود و
طراحان غرفه خود ترتي دهيد تا در تاریخ نمایشگاه همه چيز براي یک حضور موفق آماده گردد.

ا صل دوازهم  :حتي نوع پذیرایي شما در غرفه از بازدید كسسدگان و مهمانانتان ميتواند باعث انعقاد یا عدم انعقاد
یک قرار داد گردد.
ا صل سيزدهم  :دكورا سيون غرفه و محل ا ستقرار غرفه داران باید به گونه اي با شد كه بازید كسسدگان در مدت
حضور در غرفه شما احساس آرامش كسسد.
اصرل چهاردهم :در دكوراسريون غرفه نمایشرگاه خود بایسرتي فضرایي مساسر جهت مذاكرات مهمي كه نياز به
آرامش خاص به دور ازهياهو هاي نمایشگاه دارد را تعبيه كسيد.
اصررل پانزدهم  :اسررتفاده از ميز و صررسدلي و مبلمان مساسرر تاثير بسررياري ابتدا بر غرفه داران خود و بطبع بر
برخورد آنها با بازدیدكسسدگان غرفه ميگذارد.
اصل شانزدهم  :براي یک حضور موفق در یک نمایشگاه غرفه خود را به یک مكان خاص تبدیل كسيد  .از مشاوران
و طراحان كمک بگيرید تا بهترین شرای را براي بازدیدكسسدگانتان مهيا كسيد.

