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مقدمه

هاي هاي نمايشگاهي و بررسي چارچوب هاي موجود در شركترويكردهاي متفاوت در مديريت شركتبررسي 

در اين بخش مورد بررسي قرار خواهند گرفت مواردي كه اهم . نمايشگاهي مورد مطالعه، هدف اين بخش از گزارش است

:عبارتند از

كسب وكار در صنعت نمايشگاهيهاي مدلبررسي –

انواع رويدادها در شركت هاي نمايشگاهيبررسي –

اهي در مديريت رويدادهارويكرد شركتهاي نمايشگ–

تركيب سهام دارانبررسي –

مدلهاي مشاركت و همكاري در صنعت نمايشگاهي–

برنامه هاي خاص در برگزاري نمايشگاهها–

يشگاه هاعوامل موفقيت برخي از نما–

ارزيابي عملكرد نمايشگاه ها–

.تشريح مورد بررسي قرار مي گيرنددر ادامه به كه 

كسب و كار در صنعت نمايشگاهيمدلهاي 

يد كالن مي توان به چهار مدلهاي كسب وكار موجود در صنعت نمايشگاهي را از داساس مطالعات صورت گرفته، بر 

:حوزه اصلي تقسيم نمود كه اين چهار حوزه عبارتند از

هاي خاصتخصصي نمايشگاهاجراي 

عمومي رويدادهااجراي 

راي محيط نمايشگاهيهاي داشركت 

)تخصصي و عمومي(از برگزاري رويدادها پشتيباني 

اي است كه بصورت تخصصي به نمايش محصوالت مربوطه روي ها به گونهخاص، رويكرد شركتبرخي از محصوالتدر 

كفپوش ها و نمايشگاههاي مربوط به موتورسيكلت، برگزاري .اندار دادهآورده و برگزاري نمايشگاه را در دستور كار قر

نمايشگاههاي ويژه موتورسيكلت اجرايبصورت تخصصي شركتهايي. شونداز اين دست محسوب مي...تجهيزات نفتي و 

.رداري از برند ويژه به برگزاري نمايشگاه اشتغال دارنددر جهان را بر عهده داشته و در سراسر جهان با برخو
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ها نيز، بصورت كلي اجراي نمايشگاههاي مختلف را بر عهده دارند و شركتهاي تخصصي اجرا ديگر از شركتهي گرو

شركت ها با برخورداري از تجهيزات، دانش و نيروي انساني ماهر ضمن بازاريابي محصوالتي كه اين . شوندمحسوب مي

.ها مي نمايندي اين نمايشگاهنمايش آنها داراي جذابيت است، اقدام به برگزار

كه تسهيالت و تجهيزات و سومي كه در صنعت نمايشگاهي به كسب وكار مشغولند، شركتهايي هستند ف طي

رايه تسهيالت و ساختمانهاي خود شركت ها با ااين . ساختمانهاي الزم جهت اجراي نمايشگاه و رويدادها را دارا هستند

.به متقاضيان، زمينه اصلي اجراي نمايشگاه را فراهم مي آورند

چهارم نيز كه به عنوان پشتيبان فعاليتهاي نمايشگاهي مطرح هستند، خدمات ويژه نمايشگاهي و خدمات جانبي و گروه 

همچون ساخت غرفه، بازاريابي و تبليغات كه خدمات تخصصي مي باشند و نظافت، ي خدمات. عمومي را ارايه مي دهند

.مي گرددركت ها تامينمومي محسوب مي شوند از سوي اين شكه جزء خدمات ع... و ، كترينگحراست

عنوان نمونه طبق ه ب. برنداز نظر دور داشت كه در بسياري از موارد، شركتها چند مدل كاري را با هم پيش مينبايد 

. نتايج حاصله، اغلب شركتهايي كه صاحب تسهيالت و  ساختمانهاي نمايشگاهي هستند، فعل اجرا را نيز انجام مي دهند

د كه مورد اغلب رويدادها را اجرا مي نمودند و تنها نمايشگاه دوبي بو10شركت نمايشگاهي بررسي شده، 13از 

ساختار درامد شركت نمايشگاهي تحليل. شركت مجري سپرده بوده است12عهده فعاليتهاي اجرايي نمايشگاه را بر

منابع درآمدي شركت نمايشگاهي آمستردام در سال زير جدول .كمك خوبي در راستاي فهم اين قضيه استآمستردام،

كه نشان داده شده، سهم برگزاري نمايشگاه ها و رويدادها در سبد درآمدي مانگونه ه. معين شده است2005و 2004

درصد درآمد را تشكيل 16تا 12ها و اتاق ها بين اجاره بهاي سالندرصد بوده و اين درحالي است كه 45تا 42بين 

.مي دهد

2005�2004�

%51.345.8%45.842.6نمايشگاه ها و رويدادها

%13.311.9%15.914.9اجاره بهاي سالن و اتاق

%8.57.6%6.15.7نشريه و مجالت تجاري

%12.611.2%15.614.5تداركات غذا و خواروبار

%4.64.1%6.15.6پاركينگ
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%2.11.8%1.91.8هزينه رزرو جا

%9.68.6%7,67.0خدمات تخصصي

%10.29.0%8.57.9ساير موارد

%112.2100%107.5100جمع كل

.توجه به مطالب ذكر شده، طبيعي است كه شركت ها تمايل زيادي براي برگزاري و اجراي نمايشگاه ها داشته باشندبا 

توجه به اينكه شركت سهامي نمايشگاه يك شركت صاحب تسهيالت و امكانات برگزاري نمايشگاه است، تمركز بررسي با 

.ار داشته و در مورد ديگر مدلهاي كاري تنها به ذكر مسائل كلي بسنده شده استها نيز بر روي اين مدل كاري قر

انواع رويدادها در شركت هاي نمايشگاهي

دسته بندي هاي گوناگوني بر روي انواع رويدادها صورت گرفته است كه عمده اين دسته بنديها به نوعي جهت گيري هر 

هاي در مطالعه صورت گرفته بر روي شركت. يك از شركت هاي نمايشگاهي در برگزاري رويدادها را معين مي كنند

:گونه دسته بندي شناسايي شده كه اين چهار دسته عبارتند ازنمايشگاهي، چهار



هاطرح بازنگري و طراحي جامع فرآيندهاي مديريتي، پيشتيباني و عملياتي شركت نمايشگاه

، كنسرت و تئاتر و )عمومي و صنفي

ي خورد، ماهيت رويدادهايي كه امكان برگزار

شركت هاي نمايشگاهي بنا به ماموريت تعريف شده براي آنها، يكي از اين 

غالب شركت هاي . پردازنددسته ها را به عنوان مبنا قرار داده و در صورت امكان به برگزاري ديگر انواع رويداد ها مي

اند، اما نكته حائز اهميت اين است كه بهره گيري از 

به عنوان نمونه رويكرد اصلي شركت 

تر و حتي برخي رويدادهاي نمايشگاهي آمستردام برگزاري نمايشگاه است، اما با اين حال به برگزاري كنسرت، تثا

البته برگزاري اين نوع رويدادها با سهام 

ز جمله مهم ترين تصميمات مديران شركت 

لذا الزم . نمايشگاهي است كه تاثير به سزايي در تنظيم ديگر مكانيسم ها و استراتژي هاي آن شركت بسيار موثر است

است مطابق با فلسفه وجودي شركت و همچنين محيط حاكم بر آن تصميمات دقيقي در اين مورد اتخاد گردد، البته با 

طرح بازنگري و طراحي جامع فرآيندهاي مديريتي، پيشتيباني و عملياتي شركت نمايشگاه

المللي در چند كشور منتخبهاي بين

عمومي و صنفي(دسته بندي بر روي نوع رويدادها شامل نمايشگاه، كنفرانس ها و همايش ها 

خورد، ماهيت رويدادهايي كه امكان برگزاراين دسته بندي كه در اغلب شركت ها به چشم مي

شركت هاي نمايشگاهي بنا به ماموريت تعريف شده براي آنها، يكي از اين . دهدآنها در شركت ها وجود دارد را نشان مي

دسته ها را به عنوان مبنا قرار داده و در صورت امكان به برگزاري ديگر انواع رويداد ها مي

اند، اما نكته حائز اهميت اين است كه بهره گيري از را مبناي كار قرار داده) نوعاز هر (بررسي شده، برگزاري نمايشگاه ها

به عنوان نمونه رويكرد اصلي شركت . تمام ظرفيت هاي موجود در اين شركت ها در دستور كار آنها قرار داشته است

نمايشگاهي آمستردام برگزاري نمايشگاه است، اما با اين حال به برگزاري كنسرت، تثا

البته برگزاري اين نوع رويدادها با سهام . ورزشي نيز پرداخته است تا به بهترين نحو از ظرفيت هاي آن استفاده شود

.داري شهرداري در اين شركت نمايشگاهي نيز ارتباط مستقيم دارد

ز جمله مهم ترين تصميمات مديران شركت تعيين سبد رويدادها خصوصا از ديد ماهيت ان كه در باال هم اشاره شد، ا

نمايشگاهي است كه تاثير به سزايي در تنظيم ديگر مكانيسم ها و استراتژي هاي آن شركت بسيار موثر است

است مطابق با فلسفه وجودي شركت و همچنين محيط حاكم بر آن تصميمات دقيقي در اين مورد اتخاد گردد، البته با 

.ي از منابع موجود

طرح بازنگري و طراحي جامع فرآيندهاي مديريتي، پيشتيباني و عملياتي شركت نمايشگاه ١٧٥

هاي بينمطالعه تطبيقي نمايشگاه

دسته بندي بر روي نوع رويدادها شامل نمايشگاه، كنفرانس ها و همايش ها 

اين دسته بندي كه در اغلب شركت ها به چشم مي: رويدادهاي عمومي

آنها در شركت ها وجود دارد را نشان مي

دسته ها را به عنوان مبنا قرار داده و در صورت امكان به برگزاري ديگر انواع رويداد ها مي

بررسي شده، برگزاري نمايشگاه ها

تمام ظرفيت هاي موجود در اين شركت ها در دستور كار آنها قرار داشته است

نمايشگاهي آمستردام برگزاري نمايشگاه است، اما با اين حال به برگزاري كنسرت، تثا

ورزشي نيز پرداخته است تا به بهترين نحو از ظرفيت هاي آن استفاده شود

داري شهرداري در اين شركت نمايشگاهي نيز ارتباط مستقيم دارد

تعيين سبد رويدادها خصوصا از ديد ماهيت ان كه در باال هم اشاره شد، ا

نمايشگاهي است كه تاثير به سزايي در تنظيم ديگر مكانيسم ها و استراتژي هاي آن شركت بسيار موثر است

است مطابق با فلسفه وجودي شركت و همچنين محيط حاكم بر آن تصميمات دقيقي در اين مورد اتخاد گردد، البته با 

ي از منابع موجودرويكرد حداكثر
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رويدادهاي برگزار شده در شركت هاي نمايشگاهي مورد مطالعه از ديد ديگري نيز مورد تقسيم بندي قرار گرفته اند كه 

رويدادها مدنظر قرار گرفته است، در اين دسته بندي سه هدف تجاري، عمومي و در اين تقسيم بندي، بيشتر هدف 

-شده است كه بنا به آن رويكردها و مكانيسم هاي اجرايي نمايشگاه ها تنظيم ميعمومي براي هر رويداد تصوير /تجاري

اين رويدادها معموال براي . گيرندبا اهداف بازرگاني صورت ميرويدادهاي تجاري مجموعه رويدادهايي هستند كه . شوند

با اهداف غير تجاري برگزار رويدادهاي عمومي كه. پذيرندآشنايي صنايع و كسب وكارهاي مختلف با يكديگر صورت مي

در اين . شوندمي شوند عموما با مردم عامي سر و كار دارند و نمونه هاي كنسرت و همايش ها از اين دست محسوب مي

.دهند و در دسته سوم قرار مي گيرندشوند كه هر دو هدف را پوشش ميميان برخي رويدادها نيز برگزار مي

اين نمايشگاه ها در تقسيم . صورت خاص به برگزاري نمايشگاه ها تخصيص يافته اندبرخي از شركت هاي نمايشگاهي به

به عنوان نمونه شركت . بندي رويدادهايشان به تنوع نمايشگاه ها پرداخته و بصورت تخصصي روي آن مانور مي دهند

ويدادهايي همچون وسائل هاي نمايشگاهي مونيخ، برلين، هانور بصورت تخصصي به دسته بندي رويدادها پرداخته و ر

.اندجزء اصلي سبد نمايشگاهي خود قرار داده... ساختماني، نفت و پتروشيمي و 

بدين ترتيب، . و اما در نهايت مي توان دسته بندي رويدادها را از منظر مشتريان و مراجعه كنندگان نيز انجام داد

اين دسته . يا بصورت آزاد در رويدادها شركت مي نمايندمراجعه كنندگان يا بواسطه دعوتنامه ، يا بواسطه ثبت نام و 

بندي بيشتر براي شركت هايي مفيد فايده است كه رويدادهاي آنها متوجه مشتريان خاص است و الزم است كه 

شركت هايي كه با مراجعين معمولي ارتباط دارند، . مكانيسم هاي خاصي براي ترغيب اين مراجعه كنندگان اتخاذ شود

.ه بندي را مورد استفاده قرار نمي دهنداين دست

با توجه به مدلهاي كسب و كار بررسي شده در شركت هاي نمايشگاهي و دسته بندي رويدادها، رويكرد شركتهاي 

.نمايشگاهي در برگزاري اين رويدادها و انتخاب تركيب مناسب بين آنها نكته اي است كه الزم است تبيين گردد

اهي در مديريت رويدادهارويكرد شركتهاي نمايشگ

در نگاه اول، مهم ترين نكته اي كه جهت انتخاب رويدادها و خصوصا برگزاري نمايشگاه حائز اهميت است، بازار محوري 

با اين ديد، برخي از شركت هاي فعال در صنعت نمايشگاهي به دنبال برگزاري . و يا محصول محوري نمايشگاه است

از اين دست ... برگزاري نمايشگاه كفپوش، موتور سيكلت و . الملل اقدام كرده اندنمايشگاه هاي خاص در سطح بين

در اين سر طيف محصول است كه محوريت دارد و شركت ها با مطالعه محصوالت خاص و انتخاب و . شودمحسوب مي

انحصار خود درآورند و از سرمايه گذاري براي آنها سعي مي كنند كه نمايش آنها در قلمرو جهاني و يا منطقه اي را در 


	�اين راه مزيت رقابتي الزم را كسب كنند، كما اينكه نمايشگاه 	��.نيز چنين ويژگي را يافته است
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در اين نمايشگاه ها، سبدي از محصوالت متنوع كه 

شركت هاي نمايشگاهي اين قابليت .

.خاب كرده و نسبت به برگزاري آن اقدام نمايند

عمدتا در شركت هاي مورد . موضوع ديگري كه به موازات ماهيت رويدادها مطرح ميباشد، هدف برگزاري رويدادهاست

بررسي هدف از برگزاري رويدادها را مي توان در يك طيف قرار داد كه در يك سر آن رويدادهاي سودآور قرار دارند و در 

صورت مي پذيرند در سر ديگر طيف قرار 

در واقع . نمايندشر كت ها بسته به اينكه تا چه ميزان خصوصي هستند، نسبت به انتخاب اين رويدادها اقدام مي

ز دولت داشته باشند، رويكرد آنها بيشتر متمايل به برگزاري 

و هر چه شدت دولتي بودن در يك شركت نمايشگاهي بيشتر باشد، رويدادهايي كه جنبه 

به همين منظور . سازي استالمللي مساله خصوصي

:هاي نمايشگاهي صورت گرفت كه نتايج آن عبارتند از
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المللي در چند كشور منتخبهاي بين

در اين نمايشگاه ها، سبدي از محصوالت متنوع كه . در سوي ديگر طيف، برگزاري نمايشگاهها در بازارهاي خاص است

.شوديش درآمده و نظر مراجعين جلب ميدر بازار هدف داراي جذابيت است به نما

خاب كرده و نسبت به برگزاري آن اقدام نماينديبي از سر دو طيف را انت

موضوع ديگري كه به موازات ماهيت رويدادها مطرح ميباشد، هدف برگزاري رويدادهاست

بررسي هدف از برگزاري رويدادها را مي توان در يك طيف قرار داد كه در يك سر آن رويدادهاي سودآور قرار دارند و در 

صورت مي پذيرند در سر ديگر طيف قرار سوي، رويدادهايي كه با هدف توسعه تجارت و يا حتي توسعه فرهنگ 

شر كت ها بسته به اينكه تا چه ميزان خصوصي هستند، نسبت به انتخاب اين رويدادها اقدام مي

ز دولت داشته باشند، رويكرد آنها بيشتر متمايل به برگزاري ها استقالل بيشتري امطالعات نشان داده كه هر چه شركت

و هر چه شدت دولتي بودن در يك شركت نمايشگاهي بيشتر باشد، رويدادهايي كه جنبه 

.خوردتوسعه تجارت و فرهنگ دارند بيشتر به چشم مي

المللي مساله خصوصيهاي بيننمايشگاهسهامي از جمله نكات بسيار مهم در مورد شركت 

هاي نمايشگاهي صورت گرفت كه نتايج آن عبارتند ازمطالعه اي بر روي تركيب سهام داران در شركت
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هاي بينمطالعه تطبيقي نمايشگاه

در سوي ديگر طيف، برگزاري نمايشگاهها در بازارهاي خاص است

در بازار هدف داراي جذابيت است به نما

يبي از سر دو طيف را انترا دارند كه ترك

موضوع ديگري كه به موازات ماهيت رويدادها مطرح ميباشد، هدف برگزاري رويدادهاست

بررسي هدف از برگزاري رويدادها را مي توان در يك طيف قرار داد كه در يك سر آن رويدادهاي سودآور قرار دارند و در 

سوي، رويدادهايي كه با هدف توسعه تجارت و يا حتي توسعه فرهنگ ديگر

شر كت ها بسته به اينكه تا چه ميزان خصوصي هستند، نسبت به انتخاب اين رويدادها اقدام مي. دارند

مطالعات نشان داده كه هر چه شركت

و هر چه شدت دولتي بودن در يك شركت نمايشگاهي بيشتر باشد، رويدادهايي كه جنبه رويدادهاي سودآور است

توسعه تجارت و فرهنگ دارند بيشتر به چشم مي

تركيب سهام داران

از جمله نكات بسيار مهم در مورد شركت 

مطالعه اي بر روي تركيب سهام داران در شركت
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المللي در چند كشور منتخبهاي بينمطالعه تطبيقي نمايشگاه

تركيب سهامدران شركت نمايشگاهي

%�����40و ايالت % 60شوراي شهر فرانكفورت  فرانكفورت

گذاران نمايشگاه از دولت و انجمن توسعه و تجارت هنگ كنگ سهامداران و سرمايه
تشكيل شده است 

مديريت عمليات اين مركز توسط يك شركت مديريت حرفه اي خصوصي انجام مي 
. گيرد

همچنين زمين مركز نمايشگاهي نيز تحت مالكيت دولت هنگ كنگ است

كنگهنگ

، شهرداري آمستردام % 75اتحاديه سازندگان و وارد كنندگان وسايل نقليه  آمستردام

...وزارت بازرگاني  و % 0.17ايالت برلين ، % 99.7 برلين

دولتي است كه دولت هنگ كنگ -شركت خصوصي����������������شركت 
به عنوان سهامدار دولتي و بخش خصوصي آن كنسرسيمي متشكل از دو شركت ،  

�������������������������و�������
���� �!�����������������

بعالوه اينكه زمين نمايشگاه هنگ كنگ تحت مالكيت فرودگاه هنگ كنگ باشد، مي
است 

ورد آسيا

، ايالت برمن%49، شهر هانور%49#��������"��ايالت 
با مديريت خصوصيشركت سهامي خاص

هانور

كند فعاليت مي�$	نمايشگاه  تحت مالكيت و نظارت دولت محلي   كانتياورنج

جدول فوق مبين اين مطلب است كه اغلب شركت هاي نمايشگاهي بصورت زيرساختي در اختيار بخش هاي دولتي 

معموال عمده سهام مربوط به شركت هاي دولتهاي محلي دولتي، شوراهاي شهري، شهرداري ها واياالت . هستند

اين در حالي . گيرندو شركت هاي تخصصي نيز بخش كوچكي از سهام را در اختيار مينمايشگاهي را در اختيار دارند 

در واقع با بهره گيري . شونددهد اغلب اين شركتها بصورت خصوصي اداره مياست كه مطالعات صورت گرفته نشان مي

ضمن اينكه اياالت دولتي و شوراهاي . ودها بهينه شاز مديريت بخش خصوصي سعي شده است تا كارايي اين شركت

ها، رويدادها را چنان تنطيم نمايند كه در نهايت به شهرها، سعي دارند با در اختيار گرفتن بخشي از سهام اين شركت

.نفع توسعه تجاري و فرهنگي شهر يا ايالت مربوطه گردد
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- هستند كه دستاوردهاي كسب و كارهاي مختلف را در معرض نمايش قرار مي

- نوع همكاري. به همين جهت مساله همكاري و مشاركت در اين شركت ها از اهميت بسيار بااليي برخوردار است

هايشان در چهار زمينه زير هاي نمايشگاهي مورد مطالعه جهت توسعه فعاليت

هاي نمايشگاهي عمدتا كار اجراي رويدادها را راسا بر عهده دارند، با اين 

هاي خود و افزايش توسعه فعاليتهاي ديگر، سبب 

ها، شركت در اين نوع همكاري. پذيرد

المللي يا منطقه ختيار قرار دادن فضاي نمايشگاهي به مجري هاي تخصصي كه در سطح بين

مي نمايشگاهبه محلاينكه سبب جذب مراجعين مختلف و غرفه داران و بازديدكنندگان 
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المللي در چند كشور منتخبهاي بين

مدلهاي مشاركت و همكاري در صنعت نمايشگاهي

هستند كه دستاوردهاي كسب و كارهاي مختلف را در معرض نمايش قرار ميويتريني همچون

به همين جهت مساله همكاري و مشاركت در اين شركت ها از اهميت بسيار بااليي برخوردار است

هاي نمايشگاهي مورد مطالعه جهت توسعه فعاليتهاي شناسايي در شركت

هاي نمايشگاهي عمدتا كار اجراي رويدادها را راسا بر عهده دارند، با اين همانگونه كه پيش از اين هم اشاره شد، شركت

هاي ديگر، سبب هاي مجريگيري از پتانسيلحال در مواردي، سعي مي كنند با بهره

پذيردهاي تخصصي صورت مينمونه اين همكاري ها عمدتا با مجري

ختيار قرار دادن فضاي نمايشگاهي به مجري هاي تخصصي كه در سطح بين

اينكه سبب جذب مراجعين مختلف و غرفه داران و بازديدكنندگان كنند، عالوه بر

همكاري  
با مجري  
تخصصي

توسعه همكاريتوسعه همكاريتوسعه همكاريتوسعه همكاري%

همكاري با مجري تخصصي در  %
زمينه موتور سيكلت

تاسيس  
شعبه

توسعه جغرافياييتوسعه جغرافياييتوسعه جغرافياييتوسعه جغرافيايي

فرانكفورت

هانور

همكاري  
با صنايع 
جانبي

ارتقاي سطح خدماتارتقاي سطح خدماتارتقاي سطح خدماتارتقاي سطح خدمات

صنايع تفريحي و گردشگري

بهره گيري  
�����از 

توسعه برندتوسعه برندتوسعه برندتوسعه برند%

برگزاري نمايشگاه با برند  %
نمايشگاه ها
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هاي بينمطالعه تطبيقي نمايشگاه

مدلهاي مشاركت و همكاري در صنعت نمايشگاهي

همچونهاي نمايشگاهيشركت

به همين جهت مساله همكاري و مشاركت در اين شركت ها از اهميت بسيار بااليي برخوردار است.دهند

هاي شناسايي در شركتها و مشاركت

.دسته بندي شده است

توسعه همكاري

همانگونه كه پيش از اين هم اشاره شد، شركت

حال در مواردي، سعي مي كنند با بهره

نمونه اين همكاري ها عمدتا با مجري. درآمد خود شوند

ختيار قرار دادن فضاي نمايشگاهي به مجري هاي تخصصي كه در سطح بينضمن در اهاي نمايشگاهي

كنند، عالوه براي فعاليت مي

توسعه جغرافياييتوسعه جغرافياييتوسعه جغرافياييتوسعه جغرافيايي%

فرانكفورت%

هانور%

ارتقاي سطح خدماتارتقاي سطح خدماتارتقاي سطح خدماتارتقاي سطح خدمات%

صنايع تفريحي و گردشگري%
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المللي در چند كشور منتخبهاي بينمطالعه تطبيقي نمايشگاه

ود الزم سدهند، و به نوعي تبليغ نمايشگاه را نيز انجام ميرا به آنها معرفي مي نمايند.. و و خدماتهاپتانسيلشوند و 

.افزايندرا به دست آورده و بر تجربه خود در زمينه برگزاري نمايشگاه در سطح كالس جهاني مي

توسعه جغرافيايي

هاي هاي نمايشگاهي به مرحله از پيشرفت رسيده اند كه توان و تجربه بسيار بااليي در برگزاري نمايشگاهبرخي از شركت

با توجه به محدود بودن تقاضاي برگزاري نمايشگاهها در يك منطقه، به توسعه اين شركت ها . اندمختلف به دست آورده

هايي هستند كه شعب از جمله شركتشركت نمايشگاهي هانور، فرانكفورت . جغرافيايي در سطح جهاني پرداخته اند

افزايش كه جهت هاي ثابت شود كه هزينهاين امر سبب مي. اندمختلف در سطح منطقه و در سطح جهاني توسعه داده

ها سر شكن شود و در نتيجه هزينه تمام شده يابد، بين اين شركتها اختصاص ميكارايي و اثربخشي نمايشگاه

از سوي ديگر تنوع ارايه خدمات به مشتريان در سطح جغرافيايي وسيع تر، مزيت رقابتي قابل . ها كاهش يابدنمايشگاه

.استتوجهي را براي اين شركت ها ايجاد نموده 

ارتقاي سطح خدمات

هاي نمايشگاهي سعي دارند با ارايه خدمات جانبي به غرفه داران و بازديدكنندگان زمينه رفاه و تقريبا تمامي شركت

گيري شركت هاي نمايشگاهي از بهره. آسايش آنها را فراهم نموده و از اين امر براي جلب مشتريان بيشتر استفاده نمايند

ها با عقد بسياري از شركت. ترين جلوه هاي اين سياست نمايشگاهي استو تفريحي از مهمجاذبه هاي گردشگري 

، مدرن سازي و بهره گيري از قرارداد با شركت هاي گردشگري و تفريحي و حتي زيبا سازي محيط داخلي نمايشگاه

.خالقيت ها و نوآوري ها در طراحي محيط سعي در جلب مشتريان دارند

از جمله داليل موفقيت بسياري از ... هاي ارايه دهنده خدمات جانبي، تفريحي، گردشگري و ا شركتهمكاري نزديك ب

.هاي نمايشگاهي استشركت

Brandتوسعه 

در بسياري از مواقع كه شركت ها از توان مالي بااليي براي ايجاد شعبه در مناطق مختلف جغرافيايي برخوردار نيستند، 

اصوال استراتژي . اندهاي نمايشگاهي نمودهدشان، اقدام به برگزاري نمايشگاه در ديگر شركتگيري از برند خوبا بهره

به عنوان نمونه شركت نمايشگاهي (هاي نمايشگاهي است توسعه برند، يكي از استراتژي هاي مطرح براي شركت

ها در مورد ت سهامي نمايشگاههر چند كه شرك. ها مورد توجه قرار بگيردكه بايد در تنظيم استراتژي) فرانكفورت
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خدمات را برد، اما الزم است براي افزايش كارايي و تقويت برند خود، 

اند كه در اين بخش به منظور آشنايي با 

.ن در شركت سهامي نمايشگاه را دارند، به برخي از آنها اشاره شده است

كنندگان و بازديد كنندگان، بازاريابي و معرفي 

توانند محصوالت در واقع پايگاه اينترنتي است كه شركت كنندگان مي

دانشكده تخصصي مديريت نمايشگاه جهت پشتيباني علمي از فعاليت شركت مادر و شركت هاي تابعه

تمركز بر نمايش كاالهاي سرمايه اي و تكنولوژي هاي جديد و كاالهاي مصرفي سطح باال 

هاي نمايشگاهي مورد مطالعه شده است 

هر چند كه ممكن است اين عوامل متفاوت از عواملي باشند كه مي توانند سبب موفقيت شركت 

عوامل . اها شود، اما به هر صورت مبنايي خواهد بود براي هدايت تدوين كنندگان استراتژي
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المللي در چند كشور منتخبهاي بين

برد، اما الزم است براي افزايش كارايي و تقويت برند خود، برگزاري نمايشگاه خارجي از اين استراتژِي بهره مي

.در اختيار متقاضيان قرار دهد

برنامه هاي خاص در برگزاري نمايشگاهها

اند كه در اين بخش به منظور آشنايي با دههاي نمايشگاهي به منظور توسعه خود اهداف خاصي را مطرح كر

ن در شركت سهامي نمايشگاه را دارند، به برخي از آنها اشاره شده استمواردي كه قابليت به كارگرفته شد

كنندگان و بازديد كنندگان، بازاريابي و معرفي سمينارهايي در جهت معرفي برنامه، ارتباط بين شركت

محصوالت مربوطه در محل نمايشگاه 

&'����(������در واقع پايگاه اينترنتي است كه شركت كنندگان مي(

)هاي خارج از برگزاري نمايشگاه ارائه كنند

"برند"پيگيري پياده سازي استراتژي 

بدست آوردن شريك و متحدان قوي

دانشكده تخصصي مديريت نمايشگاه جهت پشتيباني علمي از فعاليت شركت مادر و شركت هاي تابعه

الملليهاي تابعه و همكاري با شركاي بينايجاد شبكه  وسيعي از شركت

تمركز بر نمايش كاالهاي سرمايه اي و تكنولوژي هاي جديد و كاالهاي مصرفي سطح باال 

يشگاه هاعوامل موفقيت برخي از نما

هاي نمايشگاهي مورد مطالعه شده است در اين قسمت به صورت اجمالي به اهم عواملي كه سبب موفقيت شركت

هر چند كه ممكن است اين عوامل متفاوت از عواملي باشند كه مي توانند سبب موفقيت شركت 

ا شود، اما به هر صورت مبنايي خواهد بود براي هدايت تدوين كنندگان استراتژي

افزايش حجم بازديدكنندگانارتباط نزديك با صنايع
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هاي بينمطالعه تطبيقي نمايشگاه

برگزاري نمايشگاه خارجي از اين استراتژِي بهره مي

در اختيار متقاضيان قرار دهدتريبه نحو مطلوب

برنامه هاي خاص در برگزاري نمايشگاهها

هاي نمايشگاهي به منظور توسعه خود اهداف خاصي را مطرح كرشركت

مواردي كه قابليت به كارگرفته شد

سمينارهايي در جهت معرفي برنامه، ارتباط بين شركتبرگزاري •

محصوالت مربوطه در محل نمايشگاه 

�)����'برگزاري طرح •�����&�

هاي خارج از برگزاري نمايشگاه ارائه كنندخود را در زمان

پيگيري پياده سازي استراتژي •

بدست آوردن شريك و متحدان قوي•

دانشكده تخصصي مديريت نمايشگاه جهت پشتيباني علمي از فعاليت شركت مادر و شركت هاي تابعهايجاد•

ايجاد شبكه  وسيعي از شركت•

تمركز بر نمايش كاالهاي سرمايه اي و تكنولوژي هاي جديد و كاالهاي مصرفي سطح باال •

عوامل موفقيت برخي از نما

در اين قسمت به صورت اجمالي به اهم عواملي كه سبب موفقيت شركت

هر چند كه ممكن است اين عوامل متفاوت از عواملي باشند كه مي توانند سبب موفقيت شركت . شودپرداخته مي

ا شود، اما به هر صورت مبنايي خواهد بود براي هدايت تدوين كنندگان استراتژي.ا.جنمايشگاهي سهامي 

:مذكور عبارتند از

ارتباط نزديك با صنايع•
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المللي در چند كشور منتخبهاي بينمطالعه تطبيقي نمايشگاه

اند كه مشاركت آنها را به هاي نمايشگاهي ضرورت ارتباط موثر با صنايع را درك كرده و سعي نمودهبسياري از شركت

نمايشگاهها با هاي تخصصي صنايع در شركتسهيم كردن شركت هاي تخصصي و يا انجمن. بهترين نحو جلب نمايند

ها كمك انجام شده است كه اين نوع مشاركت دادن صنايع، در نهايت به رشد و باروري شركت نمايشگاههمين هدف 

.نمايدبسيار زيادي مي

هماهنگي بازاريابي و عمليات•

در اين . هاي نمايشگاهي بوده استمهم شركتايجاد هماهنگي بين نهادهاي داخلي عملياتي و بازاريابي يكي از اهداف 

شود، واحد عملياتي ويژه كه از سوي واحد بازاريابي براي هر نمايشگاه ارايه ميرويكرد سعي شده با اعمال مالحظات 

.سازي نموده و اقدامات الزم را مبذول نمايدفعاليتهاي خود را ويژه

)مجري، غرفه دار، بازديدكنندگان(سطح كيفيت خدمات •

اين امر سبب . نمايدكيفيت خدمات ارايه شده يكي از مسائلي است كه نظر مشتريان از هر طيفي را به خود جلب مي

هايي كه در آستانه مطرح شدن در سطح جهاني هستند روي آن بسيار مايشگاهي، خصوصا شركتشده كه شركتهاي ن

.مانور داده و سعي دارند، خدماتي ارايه دهند كه حتي از حد مورد نظر مشتريان نيز فراتر رود

بهره برداري از جاذبه هاي گردشگري•

رفه داراني هاي نمايشگاهي ارايه خدمات گردشگري و تفريحي به بازديدكنندگان و غاز جمله عوامل موفقيت شركت

شود تا جذابيت حضور در يك اين اقدام سبب مي. انداست كه براي حضور در نمايشگاه به منطقه خاص سفر كرده

يشگاه و انجام مقاصد تجاري، از شرايط پيش نمايشگاه براي بازديدكنندگان افزايش يافته و بتوانند عالوه بر حضور در نما

.حداكثر بهره برداري را بنمايندآمده

برخورداري از محيطي لذت بخش، نوآورانه و مطابق با استانداردهاي بين المللي•

در مطالعه دقيق . ها قرار دارددر دستوركار تمامي نمايشگاه... ها، فضاي آزاد، چيدمان زيبا و ها، پاركبرخورداري از سالن

ه، وسائل حمل و نقل عمومي همچون مترو، اتوبوس و تاكسي، دگاهر نمايشگاه اشاره شده است كه نزديكي به فرو

از جمله مواردي است كه شركت هاي نمايشگاهي براي ... ها، مراكز تجاري و نزديك بودن به مراكز مهم همچون هتل

.آن اهميت ويژه اي لحاظ مي كنند
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ارزيابي عملكرد نمايشگاه ها

مكانيسم اول به . ش قرار مي دهندخود را بر اساس دو مكانيسم مورد سنجهاي مورد مطالعه عموما عملكرد شركت

اين . ها تقريبا بين همه انها بصورت مشترك وجود داشته استپردازد كه اين شاخصها ميتعريف يك سري از شاخص

:ها عبارتند ازشاخص

شاخص هاي ارزيابي عملكرد•

نسبت گردش مساحت اجاره داده شده–

نسبت هاي مالي–

شود كه در آن يكسري از فاكتورهاي عمومي سنجش اما در مكانيسم دوم، معيارهايي براي ارزيابي عملكرد تعريف مي

شوند همچونمي

تعداد بازديدكنندگان–

)به تفكيك تقسيم بندي داخلي هر نمايشگاه(تعداد رويدادها–

تعداد غرفه داران–

تعداد پرسنل–

...و –

شود اما معيارها تنها به بيان ها، يك نسبت حاصل ميتفاوت عمده اين دو مكانيسم اين است كه در مورد شاخص

در واقع در مورد شاخص ها امكان مطالعه تطبيقي وجود دارد و مي توان . دازندپروضعيت حاضر فاكتور مورد مطالعه مي

تگي كامل آنها وابسبدليل، عين كرد اما در مورد معيارهاآنرا با ديگر شركت ها قياس نمود تا وضعيت فعلي شركت را م

هاي نمايشگاهي به به ماموريت شركت نمايشگاهي، قابليت قياس آن با ديگر شركت ها وجود ندارد و لذا اغلب شركت

.پردازندبررسي روند رشد شركت به تفكيك معيارهاي مربوطه مي

.را در سه دسته زير بيان كردموانع قياس شاخص ها بين شركتهاتوان در واقع مي

تفاوت نوع و ماهيت رويدادها–

تفاوت ماموريت شركتهاي نمايشگاهي–

...)قلب اروپا يا استراليا (گاهها تفاوت در موقعيت قرارگيري نمايش–



هاطرح بازنگري و طراحي جامع فرآيندهاي مديريتي، پيشتيباني و عملياتي شركت نمايشگاه ١٨٤

المللي در چند كشور منتخبهاي بينمطالعه تطبيقي نمايشگاه

هاي عملكردي براي يك رويداد خاص طراحي شده و ارزيابي ها به تفكيك به همين منظور بهتر است كه شاخص

به عنوان مثال تعداد بازديدكنندگان از نمايشگاه محصوالت نفتي . دان مورد ارزيابي قرار بگيرنرويدادهاي خاص در جه

.هاي مختلف با هم قياس شونددر شركت

هزينه تمام شده يك نمايشگاه، نيروي . هاي دروني نيز قياس بر همين منوال بايد صورت بپذيردحتي از ديد شاخص

را كه تنوع فعاليتهاي كلي اين شركت ها قابليت قياس را را مي توان به تفكيك پروژه ها بيان نمود چ... انساني درگير و 

به عنوان نمونه قسمت زيادي از نيروي انساني شركت فرانهوفر را نيروهاي مربوط به دانشگاه تشكيل مي . از بين مي برد

.سازددهند كه همين امر، قياس نيروي انساني شركت ها را بي معنا مي


