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شرکت نمایشگاههای بینالمللی ایران از سال  1338به منظور برنامهریزی منسجم و نظارت بر برگزاری هماهنگ

نمایشگاهها و رویدادهای تجاری* (با تصدیگری بخش دولتی) در سطح کشور و خارج از کشور از طریق
فراهمآوردن سایت و زیرساخت فیزیکی نمایشگاهی و خدمات پشتیبانی استانداردسازی ،لجستیک و تدارکات ،و
تسهیلگری ارتباطات تجاری به منظور توسعه بازار کسبوکارهای داخلی در سطح ملی و بینالمللی مشغول به
فعالیت می باشد .این شرکت ،با سال ها تجربه به عنوان مرکز هماهنگ کننده (هاب) نمایشگاهها در کشور؛

رویکرد جدید خود را در تحقق این ماموریت ایجاد سکوی (پلتفرم) مرکزی شتابدهنده به منظور فراهم آوردن
اعتماد و دسترسپذیری و شتابدهی به مبادالت تجاری همزمان با توسعه و تسهیل روابط سیاسی و فرهنگی و
آگاهی از ظرفیتها و امکانات بخشهای مختلف کسب وکار تعریف کرده است.
*رویدادهای تجاری :به دلیل تغییر صنعت نمایشگاهی ،تغییر در بازاریابی در عصر دیجیتال و افزایش کسب و

کارهای خدماتی به جای تولیدی اهمیت بکارگیری فرم و قالب رویدادها در ارتقای محصوالت و خدمات در عصر
جدید افزایش یافته است.
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در افق  1410شرکت نمایشگاه بین المللی ایران مرکزیت یک اکوسیستم پویا و زنده در عرصه تجارت بینالمللی را بر
عهده خواهد داشت .اکوسیستمی که در آن کلیه رویدادهای تجاری ،گفتوگوها و هر آنچه که بهعنوان تعامالت
اقتصادی میان کسبوکارهای ایرانی با طرفهای خارجی صورت پذیرد با رویکردی درون زا و بومی طرح ریزی میشود
و در اجرا امکان اتصال نظام اقتصادی ملی به نظام اقتصادی جهانی را فراهم میکند.
ما بر این باور هستیم که اتصال نظام اقتصادی ملی به اقتصاد جهانی ،تنها از طریق هماهنگیهای بیرونی ،تطبیق
پذیری ،و ایجاد یک جریان حیاتی پایدار سود و نتایج بلند مدت برای همه امکان پذیر است .لذا در راستای برنامهریزی
برای دستیابی به این اهداف ،قابلیتهای ملی ایران ،آمادگی سیستمها و زیرساختها برای پیوستن به جریان توسعه
جهانی ،قوانین و مقررات ملی و منطقهای ،و نوع حضور در دنیای مجازی را در مرکز توجه و دقت نظر قرار خواهیم داد.
ما در افق دورنمای  ،1410یک شتاب دهنده ملی-منطقهای خواهیم بود که خدمت اساسی ما خلق ارزش و هم افزایی
و سنتز روابط تجاری در سطح انرژی باال از طریق ایجاد ارتباطات متنوع افقی و عمودی در شبکه کسبوکارها است.
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نمایشگاه را می توان به عنوان یک پلتفرم توسعه تجارت شناخت که با زنجیره تامین کسب
و کارها در حوزه های مختلف تجاری در ارتباط است .نمایشگاه بستر مناسبی است برای
ارائه خدمات جانبی به تمامی کسب و کارها به خصوص کسب و کارهایی که به عنوان
برگزارکننده از نمایشگاه خدمت دریافت می کنند.
ارائه این خدمات جانبی را می توان در یک اکوسیستم نوآوری و با مشارکت شرکت های
دانش بنیان کشور به سهولت ایجاد نمود .امید است امضای تفاهم نامه با معاونت علمی و

فناوری ریاست جمهوری و پیرو آن ایجاد ناحیه نوآوری توسعه تجارت بتواند در هموارسازی
مسیر توسعه تجارت کشور گامی موثر باشد.
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❑ خدمات امدادی

❑ خدمات اطفاء حریق
❑ خدمات حمل و نقل بازدیدکنندگان در داخل محوطه
❑ خدمات جابجایی بازدیدکنندگان از نمایشگاه به میادین اصلی شهر
❑ خدمات پارکینگ
❑

خدمات بیمه ای ( مسئولیت مدنی ،آتش سوزی و )...

❑

خدمات بانکی (ملی و صادرات )

❑ خدمات پذیرائی ( رستوران – پذیرائی داخل غرفه  -غرف نوشیدنی سرد و گرم و فست فود و )...

❑ خدمات هتلینگ و ایاب و ذهاب
❑ خدمات HSEE
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❑ خدمات غرفه

سازی (خودساز و پیش ساخته )

❑ خدمات اجاره تجهیزات

نمایشگاهی ( میز ،صندلی و  TVو )...

❑ خدمات چاپ و تکثیر

❑ خدمات موکت و کف پوش

❑ خدمات صوتی و پیج سالن های نمایشگاهی و سالن های همایش

❑ خدمات فروش بلیط ورودی

❑ خدمات گمرکی – ترخیص موقت اقالم نمایشگاهی

❑ خدمات ثبت نام بازدیدکنندگان

❑ خدمات صدور کارت شناسایی غرفه داران

❑ خدمات روشنایی و برق غرفه ها

❑ خدمات صدور کارت پارکینگ

❑ خدمات نظارت بر توزیع برق

❑ خدمات مجوز ورود خودروی  VIPبه هسته مرکزی نمایشگاه

❑ خدمات تایید پیمانکار غرفه ساز

❑ خدمات تامین نیروی

انسانی( راهنهای داخل غرفه – نگهبان – نظافت داخل غرفه )

❑ خدمات گل آرائی و تزئینات داخل غرفه
❑ خدمات باربری اقالم سبک نمایشگاهی

(توسط ماشین برقی و چرخ دستی از مبادی ورودی تا

غرفه ها)

❑ خدمات جابجایی اقالم سنگین
❑ خدمات تبلیغات محیطی

نمایشگاهی (با جرثقیل و لیفتراک)

(طریق رادیو نمایشگاه و بیلبورد و استند و سایر شیوه های تبلیغات )

❑ خدمات کارتابل مجریان
❑ خدمات واگذاری سالن همایش
❑ خدمات اینترنت
❑ خدمات  AtoZبه بازدیدکنندگان
❑ خدمات  AtoZبه مشارکت کنندگان

❑ خدمات CIP
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❑ زنجیره خدمات تخصصی نمایشگاهی
❑ ارائه خدمات مشاوره بازرگانی با هدف توسعه برندینگ ،توسعه بازار به مشارکت کنندگان
❑ ارائه خدمات آموزشی جهت کسب مهارتهای الزم بازرگانی

❑ برگزاری نشستهای  BtoBبا ارائه خدمات مشاوره ای بازرگانی ،مالی و حقوقی
❑ ارائه خدمات شناسایی و جذب بازدیدکنندگان متخصص متناسب با اهداف مشارکت کنندگان
❑ ارائه خدمات مشاوره صادراتی اعم از معرفی بازارهای هدف ،امور گمرکی  ،مالی و بانکی
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خدمات
تخصصی

هدف از ایجاد ناحیه نوآوری توسعه
تجارت ایجاد موتور محرک زنجیره
خدمات نمایشگاه و کمک به رشد و
توسعه تجارت کشور می باشد .لذا،
خدمات باید به گونه ای تعریف شوند
که هدف را تامین نمایند.

خدمات
عمومی

خدمات
اختصاصی
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❑ ایجاد ناحیه نوآوری باید با هدف توسعه تجارت بین المللی به منظور افزایش صادرات و کاهش

واردات صورت پذیرد.
❑ ناحیه نوآوری توسعه تجارت پیشنهادی برای دگرگونی وضعیت تجارت بین المللی کشور است
که به دنبال تبدیل نمایشگاه بین المللی به یک اکوسیستم نوآوری است که شهروندان،

کارآفرینان ،شرکتها و مؤسسات را در اقتصاد دانش بنیان متمرکز نماید.
❑ ناحیه نوآوری توسعه تجارت باید به یک زیست بوم جهت رشد توان تجاری کسب وکارها
تبدیل گردد و برای خلق ارزش مشترک متناسب با مأموریت و اهداف نمایشگاه گام بردارد.
❑ ناحیه نوآوری توسعه تجارت باید به گونه ای طراحی شود که کانون ی برای همکاری کسب و
کارها ،ایجاد نوآوری ،فرصت و رشد اقتصادی پایدار باشد.
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❑ ناحیه نوآوری توسعه تجارت باید شرکت ها و استارتاپ هایی که در مرحله رشد و یا تکامل

هستند را مخاطب اصلی خود قرار دهد و با ایفای نقش پل ارتباطی بین شرکت ها و استارتاپها
با بازار داخلی و خارج از کشور ،مزیت رقابتی ایجاد نماید.
❑ ناحیه نوآور ی توسعه تجارت نباید مسئولیتی در قبال شتابدهی و توسعه ایده ها ،استارتاپ

های پیش بذری و بذری ایفا نماید .مگر آنکه آن ها صرفا تمایل داشته باشند از فضای کار
اشتراکی ،سالن جلسات سازمانی و دیگر امکانات ناحیه نوآوری استفاده نمایند.
❑ نمایشگاه و معاونت علمی ،باید با ایفای نقش تسهیلگری و ایجاد تعاملی سازنده بین بدنه
علمی ،بازیگران زیست بوم نوآوری ،سازمان های دولتی ،بخش خصوصی توانمند در حوزه
تجارت بین الملل و مشارکت کنندگان داخلی و خارجی نمایشگاه زمینه را برای بروز
استعدادها و شایستگیها در ناحیه نوآوری فراهم نمایند.
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❑ بازیگران ناحیه نوآوری توسعه تجارت متشکل از شرکت ها و استارتاپ های نوآور و فناور با
پتانسیل توسعه تجارت بین المللی می باشند که از امکانات فضای کار اشتراکی ،سرمایه گذاران
خطرپذیر ،شتابدهنده توسعه صادرات ،مرکز خدمات مشاوره سازمانی ،مرکز آموزش کسب و کار،
سالن جلسات سازمانی ( )B2Bتعبیه شده در این ناحیه برخوردار خواهند بود .لذا ،با هدف
دستیابی به بهره وری حداکثری از امکانات این ناحیه سهم هر یک از بخش های فوق الذکر باتوجه

به سیاستگذاری های ناحیه نوآوری توسعه تجار ت باید به دقت تعیین شود.
❑ شرکت ها و استارتاپ ها باید با استفاده از خدمات مشاوره ای ناحیه نوآوری بتوانند با تامین هر چه
بیشتر نیاز بازار داخلی منجر به کاهش واردات و با شناخت بهتر و برقراری ارتباط با بازار خارجی
منجر به تقویت توان صادراتی خود شوند  .خدمات مشاوره ای و شتابدهی ناحیه نوآوری شامل
مسائل حقوقی ،بازاریابی ،ساختار سازمانی ،شناخت فرصت های بازار ،بهبود ارتباطات سازمانی
کسب و کارها می باشد.
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❑ شتاب دهنده و مرکز خدمات مشاوره توسعه تجارت باید در راستای بهبود و رشد کسب و کارها
متناسب با زنجیره خدمات نمایشگاه گام بردارد .در بخش زنجیره خدمات تخصصی نمایشگاه باید با
ارائه مشاوره و آموزش ؛ کسب و کارها را در برطرف نمودن مسائل زیر تقویت نماید تا کسب و کارها
به مدل کم نقصی از ارائه خدمات و یا تولید کاال؛ خصوصا در بخش صادرات دست یابند .که از جمله
این مسائل به موارد زیر می توان اشاره نمود:
•
•
•
•
•
•
•

مسائل در حوزه مسایل مالیاتی ،حقوقی ،بیمه ،گمرک و ...
مسائل در الیه های ساختاری و مدیریتی یک شرکت
مسائل در حوزه برندینگ
مسائل مدیریت سازمانی و مهارت های توسعه فردی
ضعف در حوزه پردازش های بصری و گرافیکی
مسائل مرتبط با عدم شناخت رقبا و بازیگران زنجیره ارزش هر کسب و کار
مسائل ناشی از ناآگاهی نسبت به جایگاه کسب و کار در بازار داخلی
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با استفاده از ارتباطات نمایشگاه با سازمان مدیریت صنعتی ،دانشگاه ها ،انجمن مدیریت کیفیت می

توان شرایط بهتری را برای کسب و کارها فراهم نمود.
عالوه بر این کسب و کارها نیازمند ایفای نقش و تسهیل گری بازیگرانی مانند سازمان توسعه تجارت،
سفارتخانه ها و اتاق بازرگانی در تقویت توان صادراتی خود هستند که ناحیه نوآوری باید بتواند برای
آنها خلق ارزش نماید و در بهبود مسائلی از قبیل موارد زیر برای کسب و کارها ارزش افزایی نماید:
•
•
•
•
•
•
•
•

رفع مشکالت تامین و انتقال ارز
شناسایی بازارهای هدف بر محور کشور کاال
آنالیز بازار و رقبا
برطرف نمودن مسایل حقوقی و گمرکی مقصد صادراتی
ایجاد کانال ارتباطی با شرکای تجاری ،سرمایه گذاران
مشتریان برای کسب و کارها
تسهیل گری در صادرات خرد و مشتریان کوچک
کمک به اتصال کسب و کارها به هیات ها تجاری اعزامی به کشورهای خارجی
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❑ «مدرسه حرفه ای کسب و کار» باید به عنوان واحد آموزش تخصصی تجارت بین الملل ناحیه
نوآوری در نظر گرفته شود .برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی در زمینه اصول روابط بین
الملل ،غرفه داری در نمایشگاه های داخلی و خارجی ،پرورش مدیران شرکت های تجاری و
بازرگانی ،آموزش های مربوط به مباحث نوآوری و کارآفرینی ،مدیریت رویداد و  ...رسالت این
مدرسه خواهد بود.

❑ ناحیه نوآوری توسعه تجارت به منظور معرفی خدمات خود و شرکت های همکار و ایجاد ارزش
افزوده بیشتر می بایست با یک نشریه همکاری داشته و دارای یک صفحه در شبکه های اجتماعی
باشد.
❑ ناحیه نوآوری باید در بروز رسانی و پیاده سازی نوآوری های مورد نیاز در زنجیره خدمات عمومی
نمایشگاه اعم از حمل و نقل ،خدمات رفاهی ،تشریفات و  ...نقش افرین باشد و به عنوان مرکز
تحول دیجیتال نمایشگاه قرار گیرد.
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با توجه به الزامات فوق الذکر و به منظور دستیابی به بهترین ایده جهت طراحی و پیاده سازی

ناحیه نوآوری توسعه تجارت فراخوان ایده پردازی برگزار می گردد .لذا ،از جنابعالی خواهشمندیم
طرح خود را با در نظر گرفتن کلیه الزامات و در قالب فایل بارگذاری شده در سایت نمایشگاه
حداکثر تا  31مردادماه سال جاری ارسال نمایید.

چنانچه پیشنهادی در جهت بهبود و ارتقا الزامات و پیش نیازهای در نظر گرفته شده دارید ،لطفا با
ما به اشتراک بگذارید.
قدردان همراهی شما هستیم .امید است با کمک یکدیگر فردایی بهتر برای کشور عزیزمان ایران
رقم زنیم.
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