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  م آنکه هستی نام از او یافتم آنکه هستی نام از او یافتبه نابه نا
  

  :مقدمه
صنعت نمایشگاهی طی دو دهه اخیر دستخوش تحوالت زیادي شـده و بـه یکـی از مهمتـرین              

توسـعه فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات     . ابزارهاي توسعه فناوري و مبادالت تجاري تبدیل گردیده است        

)ICT (         ن و متحـول شـدن آن نقـش         در گسترش هرچه بیشتر فعالیت هاي نمایشگاهی در سراسر جها

  .اصلی را ایفا کرده است

کارشناسان اقتصادي بر این باورند که توسعه صنعت نمایشگاهی در دنیا بدون هماهنگی و حمایت بخش                

هاي صنعت، بازرگانی، توریسم، مدرن شدن شبکه حمل ونقل بین المللی، تجهیز گمـرك خانـه هـا بـه                    

کاالها، آزادسازي تجاري و حذف موانع غیرتعرفه اي و باالخره پیشرفته ترین ابزارهاي ترخیص و بازبینی      

  .امکان پذیر نبوده است) Public Security( تکامل سیستم هاي امنیت عمومی

عالوه بر آن، پیشرفت هاي صنعت بانکـداري، بیمـه و تبلیغـات اینترنتـی در گـسترش فعالیـت هـاي                      

  .نمایشگاهی تاثیر بسزایی داشته است

آلمان، چین، ایاالت متحده، (الترین سهم را در تجارت، به ویژه در صادرات جهانی دارند        کشورهایی که با  

  .در صنعت نمایشگاهی جایگاه واالتري در عرصه بین المللی به خود اختصاص داده اند...) ژاپن، فرانسه و 

 مـی  در این فرصت کوتاه، به منظور افزایش سطح آگاهی شرکت کنندگان محترم این سـمینار کوشـش                

  .کنیم برخی از تحوالت صنعت نمایشگاهی را به اختصار مورد بحث قرار دهیم

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
  
  

  :موضوع صنعت نمایشگاهی
  

       کارشناسان صنعت نمایشگاهی معتقدند توسعه این صنعت بدون همـاهنگی چنـد بخـش امکـان پـذیر            

  :نمی باشد

  

  بخش تجارت -1

میلیارد  دالر رسیده است، واردات جهانی هم تقریبا  14500در حال حاضر حجم صادرات جهانی به حدود      

  .رقمی در همین حدود است

 تریلیون دالر می رسد، پرواضح است که ابزارهایی بـراي توسـعه   29وقتی حجم تجارت جهانی به حدود   

تجارت وجود داشته است و نمایشگاه یکی از مهمترین ابزارهایی است که در توسعه بخش تجارت دخالت 

مثال یکی از ابزارهـاي  . زیرا در صنعت نمایشگاهی همه ابزارهاي بازاریابی را با هم می بینید        . تداشته اس 

  .یا تبلیغات که یکی از ارکان برگزاري نمایشگاه ها است. نمایشگاهی، اعزام هیئت هاي تجاري است

  

  بخش توریسم -2

 .توسعه توریسم به رشد صنعت نمایشگاهی به نحو شایانی کمک کرده است

 میلیارد دالر در هر سال درآمد عاید کشورها می کند       800وزه صنعت جهانگردي در دنیا به صنعتی که امر

  .تبدیل شده است

  . میلیون نفر رسیده است600تعداد توریست هاي بین المللی به 

  اداري ویـژه صنعت توریسم در توسعه نمایشگاه هـا در کـشورهایی ماننـد چـین، سـنگاپور و منطقـه                

  . نقش مهمی ایفا کرده استکنگ هنگ 

 کیلـومتر  1094( برابر اسـتان تهـران   5/1هنگ کنگ یک منطقه آزاد کم نظیر است که مساحتش تقریبا     

  .است) مربع



 
 میلیون نفر گردشگر خـارجی را پـذیرا   25 تا 24 میلیون نفر جمعیت دارد در سال، 7این منطقه که فقط  

 خاطر هدفهاي تجاري به ویژه مشارکت در نمایشگاه هایی که  میلیون نفر از این توریست ها به6است که 

  .در هنگ کنگ یا در چین برگزار می شود به این منطقه سفر می کنند

درآمدي که در نتیجه توریسم به صورت غیرمستقیم عاید هنگ کنگ می شود به مراتب بیشتر از درآمد       

رگزاري نمایشگاه ها تا چه حد به توسـعه  مستقیم نمایشگاه هاست که این نشان می دهد رویدادي مثل ب 

  .درآمد کشورها کمک می کند

  

 مدرن شدن شبکه حمل ونقل -3

، شبکه حمل ونقل بسیار محدود بود و این محدودیت، انتقال کاال به نقـاط دوردسـت را   19تا قبل از قرن  

  .تقریبا غیرممکن می کرد

 2اره افریقا در صادرات مـا حتـی بـه          مثال سهم ق  . شبکه حمل ونقل عامل مهمی در توسعه تجارت است        

  .درصد هم  نمی رسد که مهمترین مشکل آن شبکه حمل ونقل است

  .توسعه حمل ونقل یا مدرن شدن آن یکی از عوامل مهم در رشد صنعت نمایشگاهی است

  

  تجهیز گمرك خانه ها به پیشرفته ترین ادوات بررسی کاالها یا بازبینی کاالها - 4

چون کشورها  همـواره بـه       .  مشکالت نمایشگاه ها، مشکالت گمرکی بوده است       همواره یکی از مهمترین   

گمرك به عنوان ابزاري براي وصول درآمد نگاه می کردند و هیچ گاه فکر نمی کردند که اگر در مواردي از 

این درآمد صرفنظر شود، نقشی که نمایشگاه ها می توانند در اقتصاد کشور داشته باشد به مراتب بیشتر      

  . درآمدي است که عاید گمرك می شوداز

 با نگاهی به وضع سنگاپور و هنگ کنگ مالحظه می کنیم که تقریبا هیچ نوع حقوق گمرکی به کاالهـاي         

وارداتی این دو منطقه  تعلق نمی گیرد فقط معدودي از کاالها و آن هم بـدالیل خـاص مـشمول تعرفـه               

  . و اتومبیل اشاره کردکه از آن جمله می توان به دخانیات. گمرکی هستند

باید به این نکته توجه کرد که اصوال سرزمینی مثل هنگ کنگ که مـساحت کمـی دارد گنجـایش آن را       

  .ندارد که به بازار بزرگ اتومبیل تبدیل شود



 
به این ترتیب اگر فرض کنیم که سنگاپور یا هنگ کنگ هیچگونـه حقـوق گمرکـی دریافـت نکننـد، از             

جا می شود مالیات قابل توجهی دریافت می کنند که در مواردي میزان آن بیش            درآمدي که عاید تجار آن    

  . درصد است20از 

  .درست است که از تعرفه گمرکی صرفنظر می کنند ولی از آن درآمد ایجاد شده سود می برند

پس تجهیز گمرکات به پیشرفته ترین ادوات بررسی کاالها یا حذف تعرفه ها عامل مهمـی در پیـشرفت             

اصوال سرعت ترخیص کاالهاي مورد نمایش از گمرك خانه هاي یـک کـشور و               . ت نمایشگاهی است  صنع

فقدان  دیوان ساالري در این زمینه به افزایش تعداد نمایشگاه هایی که در آن کشور برگـزار مـی شـود          

  .کمک خواهد کرد

  

 آزادسازي تجارت بین الملل -5

براي خارج کردن تجارت از حالت رکود . ار رکود شدبعد از جنگ جهانی دوم تجارت بین الملل بشدت دچ

 سازمان 3 که درامریکا تشکیل شد تصمیم به ایجاد "Breton woods برتن وودز "در کنفرانسی به نام 

  .             بین المللی گرفتند

  سازمان بین المللی تجارت: 3بانک جهانی : 2صندوق بین المللی پول : 1  

مللی تجارت بدلیل مخالفت امریکا در آن سالها تشکیل نشد اما به جاي آن در سال  و البته سازمان بین ال    

 در کنفرانسی که در هاوانا تشکیل شد کشورها موافقت نامه اي به نام موافقت نامه عمومی تعرفه و         1947

تجارت  امضاء کردند که متعاقب آن چندین دور مذاکرات کاهش تعرفـه اي صـورت گرفـت، بطوریکـه                    

 درصد می رسید االن در سطح بین المللی کمتر از           45ین تعرفه ها که در سال هاي بعد از جنگ به            میانگ

  . درصد است5

  .حذف تعرفه ها نقش بسیار زیادي در توسعه نمایشگاه ها داشته است

  

  تکامل سیستم هاي ایمنی عمومی -6

یل در تمام نمایـشگاه هـا    در یک نمایشگاه نهایت اهمیت را دارد به همین دلPublic Securityاصوال 

  .تدابیر خاصی براي تامین امنیت کاالها یا افرادي که از نمایشگاه ها دیدن خواهند کرد انجام می گیرد



 
  

  توسعه صنعت بانکداري -7

  .بین فعالیت هایی که در یک نمایشگاه صورت می گیرد و صنعت بانکداري رابطه مستقیم وجود دارد

  توسعه صنعت بیمه - 8

مایشگاه هاي بین المللی اگر کاالها بیمه نشوند امکان اینکه کاالها را حتی از گمرك خانه                در بسیاري از ن   

ترخیص کنند و یک موسسه حمل ونقل آن را به سایت نمایشگاهی ببرد وجود ندارد به همین دلیل است            

  .که تکامل صنعت بیمه نقش زیادي در توسعه حمل ونقل و صنعت نمایشگاه داشته است

  

  ینترنتیتبلیغات ا - 9

تبلیغات اینترنتی در سرعت آگاهی کشورها یا شرکت کنندگان از زمان و ویژگی هاي نمایشگاه ها و بـه                   

  .طور کلی توسعه صنعت نمایشگاهی نقش زیادي دارد

به طور کلی کشورهایی که در تجارت جهانی باالترین سهم را دارند از صنعت نمایـشگاهی پیـشرفته اي        

ین دلیل درحال حاضر می بینید که کشور آلمان داراي پیشرفته ترین صنعت           هم برخوردار هستند به هم    

  .البته از لحاظ گسترش فضاي نمایشگاه ها کشور امریکا نیز مقام مهمی را دارد. نمایشگاهی است

در بعضی از کشورهاي کوچک قاره آسیا مثل سنگاپور یا هنـگ کنـگ، نمایـشگاه هـا فـوق العـاده در            

البته صنعت نمایشگاهی چین هم تقریبا در سـالهاي اخیـر از رشـد    . گذار بوده اندپیشرفت اقتصاد تاثیر 

 1920به گونه اي که حتی به اتحادیه جهانی نمایشگاه ها که از سال . قابل مالحظه اي برخوردار شده است  

 را در Expo 2010تشکیل شده است و امور مربوط به اکسپوها را اداره مـی کنـد قبوالنـده اسـت کـه      

  .گهاي برگزار کند که در حال حاضر اطالعاتش روي سایت آن وجود داردشان

پرواضح است که در چنین .  میلیارد دالر رسیده است1300 به بیش از 2007صادرات کشور آلمان در سال     

کشوري به منظور معرفی دستاوردهاي تکنولوژیکی یا امضاي قراردادهاي تجـاري، صـنعت نمایـشگاهی     

  . پیدا می کندفوق العاده اهمیت 



 
سازمان نمایشگاه هاي آلمان هر سال گزارشی ارائه می دهد که وضعیت صنعت نمایـشگاهی را در ایـن                   

جالب است بدانید که این صنعت به یکی از پردرآمدترین صنایع در آلمان تبدیل     . کشور مشخص می کند   

  . که رقم بسیار باالیی است نفر شغل ایجاد کرده است300000صنعت نمایشگاهی آلمان براي .   شده است

در دنیاي امروز مساله اشتغال یکی از مهمترین مسائل کشورهاست، چون عدم اشتغال دیگر یک پدیده                 

اینجاسـت  . تبدیل شده اسـت ) Structual(نیست بلکه به یک پدیده ساختاري       ) Periodical(ادواري  

  . مک می کندکه هر اقدامی که سبب کاهش بیکاري شود به رشد اقتصاد جهانی ک

 درصد رسیده است 7/6در حال حاضر یکی از بزرگترین مشکالت امریکا افزایش نرخ بیکاري است که به           

. که یکی از دالیل عمده آن بحران مسکن می باشد و یکی از مخوف ترین بحران ها در اقتصاد امریکاست       

 25ت در امریکـا کـه    سـاله، ارزش مـستغال  4بحران مسکن در امریکا سبب شده است که در یک دوره      

 تریلیون دالر ارزش را از دست بدهد و حتی سبب ورشکستگی بانکهایی که              11تریلیون دالر بوده است،       

. در صنعت ساختمان امریکا  سرمایه گذاري کرده اند شده است و یکی از عوامل سقوط دالر نیز می باشد      

ر به اقتصاد جهانی لطمه وارد کرد و بررسـی   میلیارد دال1600این بحران ظرف یک دوره چندماهه بالغ بر         

  .ابعاد آن موضوع سخنرانی مستقلی می تواند باشد

  

  اهمیت نمایشگاه ها

 میلیارد دالر درآمـد،  300بر اساس بررسی هاي انجام شده، برپایی نمایشگاه ها هر سال حداقل  

آمد حاصل از برپایی اکسپوها اگرچه آمار دقیقی در مورد در. به طور مستقیم عاید اقتصاد جهانی می کند  

در سطح بین المللی  در دست نیست اما کارشناسان اقتصادي سهم اکسپوها را در تولید ناخالص داخلی                  

  میلیـارد دالر  54000 حدود 2007اگر تولید ناخالص دنیا را در سال  .  درصد برآورد کرده اند    1دنیا حداقل   

  .  میلیارد دالر رقم بسیار مهمی است540 درصد آن یعنی 1در نظر گیرید می بینید که 



 
  

  تاریخچه برپایی نمایشگاه ها

اما صنعت نمایـشگاهی بـه مفهـوم مـدرن          .  سال قبل برمی گردد    2500تاریخچه برپایی نمایشگاه ها به      

به طور کلی توسعه صنعت نمایشگاهی را دستاورد فرعی .  پایه گذاري شده است19امروزي از اواسط قرن 

  . آغاز شده است18اروپا می دانند که تقریبا از قرن انقالب صنعتی 

  

  انقالب صنعتی اروپا

انقالب صنعتی اروپا سبب شد کـه                           . تا قبل از انقالب صنعتی اروپا تولید به صورت کارگاه هاي دستی بود            

  .تولید به صورت کارخانه اي درآید: 1

  

د زیرا اختراع ماشین بخار و کاربرد آن در کشتی ها سبب حمل ونقل عمومی به شدت گسترش پیدا کن: 2

  .شد که حمل کاال به اقصی نقاط دنیا امکان پذیر شود

  

 و بعد از آن اختراع تلفن نقش زیادي در توسـعه نمایـشگاه هـا در اروپـا                  19اختراع تلگراف در قرن     : 3

  .ذیر شدزیرا دریافت سفارشات از نقاط دور در نمایشگاه ها هم امکان پ. داشت

علت رشد صنعت نمایشگاهی در کشورهاي اروپایی این است که کشورهاي اروپایی توافـق کردنـد کـه                

حتی در زمان جنگ نمایشگاه هاي همدیگر را مورد تهاجم قرار ندهند یعنی ایمنی نمایـشگاه هـا را بـه         

در قاره اروپا یکی    به همین دلیل صنعت نمایشگاهی      . وسیله قراردادهایی که امضاء کردند تضمین کردند      

  .از پیشرفته ترین صنایع است

  .اما تاریخچه نمایشگاه ها به اروپا برنمی گردد

  .قدیم ترین نمایشگاه ها در یونان قدیم، رم باستان و مصر بوده است

        .           در یونان قدیم یا رم باستان، برپایی نمایشگاه ها همزمان با برگزاري اعیاد مـذهبی رخ مـی داده اسـت             

 Fair یا روز مقدس اسـت بعـدها بـه    Holy Day که در زبان التین به معنی Feriaبه همین دلیل واژه 

و علتش این بود که هنگامیکه افراد براي برگزاري اعیـاد مـذهبی در اطـراف پرستـشگاهها              .تبدیل شد 



 
بادلـه بودنـد در اطـراف    اجتماع می کردند تعدادي از پیله ورها یا تجار دوره گرد، اشیایی را که قابـل م           

  .پرستشگاهها در معرض فروش قرار می دادند

 اقتباس شده است که به معنی Messia که براي نمایشگاه ها به کار می رود از ریشه  Messeواژه آلمانی   

  .بعدها این واژه وارد زبان اسپانیولی و سایر زبان هاي اروپایی شده است. جشنواره مذهبی است

 سال قبل در شهري به نام صـور     2500تاریخی نشان می دهد اولین نمایشگاه در حدود         به طوریکه منابع    

که از ) Herod(که در حال حاضر یکی از شهرهاي لبنان است تشکیل شده است و پادشاهی به نام هرود 

  .پادشاهان قوم بنی اسرائیل بوده است دستور تشکیل این نمایشگاه را داده است

  

  بوده است؟ ) لبنان( ر صورچرا اولین نمایشگاه د

چون لبنان در آن زمان بخشی از قلمروي لیـدي را تـشکیل مـی داده اسـت و مـردم لیـدي مردمـانی          

تاجرپیشه بوده اند و اولین بار هم، پول به عنوان وسیله مبادله توسط مردم لیدي اختـراع شـده اسـت                     

 که در مورد نخستین نمایشگاه تاریخی   بنابراین منبع مستندي  . بعدها مردم فینیقیه از آن اقتباس کردند      

  .موجود است مربوط به شهر صور در لبنان است

مثال در ایران در برخی شهرها شنبه بازار،            . به تدریج نمایشگاه هایی در نقاط دیگر نیز تشکیل شده است   

        یـشگاه بـه خـود     یکشنبه بازار، دوشنبه بازار و جمعه بازار وجود داشته است که بـه تـدریج شـکل نما                 

  .گرفته اند

اولین نمایشگاهی که به مفهوم امروزي می توان عنوان نمایشگاه را به آن اطالق کرد نمایشگاهی است که 

  . میالدي برگزار شده است629در سال ) در حومه پاریس ( SAINT DENISدر فرانسه در شهر 

  

  ادهاي دانش پایهتبدیل شدن نمایشگاه ها به سازمان ها یا نه

یکی از مهمترین تحوالتی که در سه دهه اخیر از لحاظ کیفی در نهادهاي نمایـشگاهی رخ داده          

  .است تبدیل شدن تعدادي از آنها به سازمان هاي دانش پایه است

  . می گویندKnowledge- Based Organizationسازمان هاي شرکت دانش پایه را اصطالحاً  

  .این سازمان ها را دارایی هاي معنوي یا غیرملموس تشکیل می دهندبخش اعظم دارایی هاي 



 
  .این سازمان ها از کادر تخصصی پیشرفته اي برخوردارند

 درصد دارایـی هـایش                         90وقتی مایکروسافت در روز تعطیل می کند        . مثال مایکروسافت را در نظر گیرید     

           ها سخت افزار نیـستند بلکـه مـدیرانی هـستند کـه ایـده      از شرکت خارج می شوند، چون این دارایی    

بنابراین اساس کار یک سازمان دانش پایه را تحقیق و . می دهند، طراحی می کنند، برنامه ریزي می کنند

  .توسعه  تشکیل می دهد

دانش فعالیت               افرادي که در این سازمان ها فعالیت می کنند در تولید دانش، توزیع دانش و بهره گیري از 

یعنی هم دانش را تولید می کنند، هم دانش تولیدکرده را توزیـع مـی کننـد و هـم از دانـش                . می کنند 

 نیست بلکه مجموعه دانستنی هـاي بـشر در          Scienceالبته این دانش صرفا     . دیگران استفاده می کنند   

را ... صمیم، بهره برداري بهینه از فرصتها و طول تاریخ اعم از تجربه، تحقیقات، متدها، روش هاي اتخاذ ت         

) 2(Know What چه بـدانم؟  ) 1: (که البته دانش خود شامل چند قسمت است. دانش تشکیل می دهد

) 4(Know Who از که بدانم یعنی منبع اطالعات من چگونه باشد؟ ) How  Know)   3چگونه بدانم؟

   Know Whyچرا بدانم؟

از لحـاظ   ) شرکت هاي دانـش پایـه     (بخش تحقیق و توسعه فعالیت می کنند        امروزه شرکت هایی که در      

 .تولید درآمد بر همه شرکت هاي دیگر پیشی دارند

 سال قدمت دارد اما سهم کشاورزي در تولید ناخالص دنیا 8000به عنوان مثال کشاورزي صنعتی است که 

ارتباطات در تولید ناخـالص دنیـا    درصد باشد در حالیکه سهم فن آوري اطالعات و           6ممکن است حدود    

 ساله رشدشان بیش از  10بعضی از شرکت ها مثل مایکروسافت و سونی در یک دوره            .  درصد است  8مثال  

 برابر شده اند، در حالیکـه احتمـاال در هـیچ بخـش     10 ساله 10 درصد بوده است یعنی در یک دوره   1000

همترین ثروتی است که در اختیار بـشر قـرار   بنابراین دانش م. دیگري چنین رشدي صورت نگرفته است 

  .دارد

     شرکت هاي برگزارکننده نمایشگاه یا سازمانی که این شرکت ها را تحت پوشش یا حمایـت خـود قـرار                    

  :می دهد  در صورتی دانش محور یا دانش پایه تلقی می شوند که از خصوصیات زیر برخوردار باشند

  برخورداري از زیرساخت هاي ارتباطی پیشرفته -



 
داشتن پایگاه هاي اطالعاتی و توانایی بهره گیري از این پایگاه ها یا پایگـاه هـاي مـشابهی کـه در             -

  .سراسر دنیا در ارتباط با فعالیت هاي آنها وجود دارد

 مهارت در مدیریت امور نمایشگاه ها، مدیریت خطر، مدیریت هزینه ها -

  هاي اتخاذ تصمیمات منطقی در سریع ترین زمان ممکنآگاهی از روش -

 .توانایی برگزاري کنفرانس هاي جنبی نمایشگاه ها که خود یک رشته تخصصی است -

 برخورداري از فرهنگ سازمانی -

 80به فرض اگر شرکت در نمایشگاه مـشتمل بـر     : آگاهی از فرآیند اجرایی فعالیت هاي نمایشگاهی       -

را به صورت یک جدول تنظیم کرد و مرحله به مرحله براي هر فعالیـت            عمل   80عمل باشد باید این     

 .در نظر گرفت زمان مشخصی

 .دارا بودن سیستم هایی براي ارزیابی فعالیت ها در هر زمینه -

 ارزشـیابی   -2 ارزشیابی فعالیت غرفـه داران       -1:  نوع ارزشیابی مطرح است    3       مثال در هر نمایشگاه     

 . ارزشیابی فعالیت سازمانی که آن نمایشگاه را برگزار کرده است-3ان ازمان دهندگس  فعالیت

  :برخورداري از نیروهاي متخصص و کارآزموده اي که از توانایی هاي زیر برخوردار باشند -

 اطالعات عمومی در رابطه با وظایفی که به آنها محول می شود. 

 مسلط بودن به زبان هاي خارجی در بازار هدف.  

حتـی در   . بازاري مثل بازار ژاپن بروید حتما باید کاتالوگ به زبان ژاپنی بـه آن بـازار ببریـد                 مثال اگر به    

. دیده شده ژاپنی ها در ترجمه واژه ها استنباط متفاوتی نسبت به کشورهاي دیگـر داشـته انـد     مواردي

هایی که در ژاپـن  اخیرا اروپایی هایی که روي فرهنگ ژاپنی کار کرده اند می گویند ما باید در نمایشگاه  

برگزار می کنیم یا در مذاکرات تجاري با ژاپن،  از وجود مترجمانی استفاده کنیم که آنها افکار، عواطف و               

و این نشان می دهد استنباط یک ژاپنی . احساسات ژاپنی ها را هم براي ما ترجمه کنند نه تنها واژه ها را

نی نیست که با آنچه گفته اید موافقت کـرده اسـت             دقیقا بدان مع   Ya می گوید    Yesوقتی مثال به جاي     

بلکه به این معناست که فهمیده شما چه گفته اید و باید با چند مدیر و کارشناس دیگر موضوع را بررسی       

  .کند و سپس تصمیم نهایی توسط مدیریت گرفته شود



 
مثال ما .  ما نقش دارد پس آشنایی با زبان تجاري و استفاده از مترجم زبان همان کشور بیشتر در موفقیت              

و پرواضح است که اگر مترجم ما زبان یونـانی و  . براي بازار یونان باید از مترجم زبان یونانی استفاده کنیم 

  .فارسی بداند  بهتر است

 مهارت در برقراري ارتباط، معرفی تجاري کاالها یا خدمات و انجام مذاکرات.  

 دارا بودن دانش تخصصی و قدرت خالقیت. 

امروزه اکثر کشورهاي جهان، محققان یا پژوهـشگران را در          . خالقیت در نوآوري بسیار مهم است     قدرت  

مثال دانشمندي که در البراتـواري سـلول هـاي پایـه اي را              . دستاوردهاي تحقیقاتی هم سهیم کرده اند     

د ناشـی از  بررسی کرده و به نتایج ارزشمندي می رسد که می تواند دارویی تولید کند، او را در دسـتاور           

یا مثال  اگر کسی بتواند در البراتوار جلبکی کشت دهـد کـه              . بازرگانی شدن تحقیقاتش سهیم می کنند     

توانایی گرفتن گازکربنیک و پس دادن اکسیژن را داشته باشد پرواضح اسـت کـه فـوق العـاده از نظـر              

د این تکنولوژي را بـه      و میلیاردها دالر عاید کسی می کند که بتوان        .  محیطی مهم است   -خدمات  زیست  

اینجاست که براي تشویق محققان، آنها را در دستاوردهاي ناشی از تجارتی شدن             . مرحله تجاري برساند  

 .تحقیقاتشان سهیم می کنند

شرکت هاي نمایشگاهی دانش پایه فضا یا محیطی ایجاد می کنند که هر فردي دیگران را از دانسته ها و                       

عالوه بر آن کارکنان این شرکت ها به طور مستمر درصدد افزایش سطح             . مند سازد یافته هاي خود بهره     

  .معلومات خود هستند

تولیدو توزیع دانش و سهیم شدن در دانشی که دیگران ایجاد کرده اند سه خصیصه مهم و اصـلی ایـن                                    

  .شرکت ها را تشکیل می دهند

  

گاهی دستاوردهاي مهمی داشته است که مهمتـرین آنهـا      دانش پایگی موسسات فعال در صنعت نمایش      

  :عبارتند از

     گسترده شدن اهداف نمایشگاه ها و افـزایش سـطح توقعـات و انتظـارات جامعـه از برپـایی ایـن                -

  نمایشگاه ها

 افزایش میزان بازده سرمایه گذاري در صنعت نمایشگاهی -



 
 6ازده صنعت نمایشگاهی در دنیا به طور متوسط در حال حاضر با بررسی هاي انجام شده دریافته اند که ب

 6 میلیارد دالر هزینه نمایشگاهی اسـت،        400مثال اگر در دنیا     . برابر هزینه هایی است که انجام می گیرد       

 یا ضـریب تکـاثري   Multi Plier Co- Efficientبرابر آن عاید سایر قسمت ها می شود، که اصطالحا 

 .می گویند

ا به مهمترین ابزار بازاریابی در مقایسه با سایر ابزارهایی که در این زمینـه               تبدیل شدن نمایشگاه ه    -

  .وجود دارد

 بهره گیري از پیشرفته ترین تکنیک هاي طراحی، غرفه آرایی و مدل سازي دیجیتالی -

 نیـز              Online Exhibitions که اصطالحا  Virtual Exhibitionsایجاد نمایشگاه هاي مجازي یا  -

  .ه می شودگفت

ایجاد رشته جدیدي به نام مدیریت نمایشگاهی و رویدادها یا کنفرانس ها و انتقال تجربیات حاصـل           -

از      فعالیت هاي اجرایی نمایشگاهی به دانشجویان یا افرادي که در آینده مـسئولیت هـایی را در                                                   

 .دصنعت نمایشگاهی عهده دار خواهند ش

تهیه و انتشار صدها کتاب، گزارش، دستورالعمل، راهنما و دانشنامه در رابطه با تمام اموري کـه بـه                    -

 .نحوي  با نمایشگاه ها مرتبط هستند

 تدوین استانداردهاي ملی و بین المللی براي خدمات نمایشگاهی -

 ضابطه مند شدن فعالیت هاي نمایشگاهی -

 رتباطات در صنعت نمایشگاهیاستفاده گسترده از فناوري اطالعات و ا -

 توجه شدید به تحقیق و توسعه در این صنعت -

  

 گسترده شدن اهداف نمایشگاه ها

هدفهایی که کشورها از نمایشگاه دارند متفاوت است، از جمله هدفهاي خود کـشورها، هـدفهاي خـود                                 

  .غرفه داران و هدفهاي شرکت سهامی نمایشگاه هاي بین المللی

  :ور کلی کشورها از برپایی یک نمایشگاه چندین هدف دارندبه ط

  گسترش مناسبات دیپلماتیک -1



 
 .نمایشگاه ها به توسعه روابط سیاسی کشورها کمک می کنند

     هرچه تعداد شرکت کنندگان در یک نمایشگاه بین المللی بیشتر باشد به پرسـتیژ و اعتبـار آن کـشور                   

  .می افزاید

  

  نظرسنجی افکار عمومی -2

 .بته  نظرسنجی افکار عمومی غیر از نظرسنجی انجام شده توسط غرفه داران استال

مثال اگر یک نمایشگاه بین المللی که در ایران برگزار می شود کشور امریکا در آن غرفـه داشـته باشـد             

هرچند غرفه جذاب باشد خیلی از افراد ممکن است با بی اعتنایی از کنار آن رد شـوند، بـدین ترتیـب                      

   ت خودشان از رفتار آن کشور نسبت به کشور خود را با بی اعتنایی نسبت به آن نمایـشگاه نـشان                    کراه

  .می دهند

  

  بیان دیدگاهها در هنگام برگزاري روزهاي ملی -3

کشورها معموال در هنگامی که یک نمایشگاه بین المللی برگزار می شود، در روز ملی که برایشان درنظر                   

 خود را به آگاهی کشورهاي دیگر که در آن جشن شرکت کرده انـد یـا آن     گرفته شده است دیدگاههاي   

  .کشوري که نمایشگاه در آن برگزار شده است می رسانند

 

  گشایش باب مذاکره غیرمستقیم -4

 از دیپلماسـی پینـگ پونـگ    1970به فرض زمانی که روابط چین و امریکا خصمانه بود در سال هاي دهه     

به همین ترتیب شرکت  . که امریکا تیم پینگ پونگ خود را به چین فرستاد         استفاده کردند، به این طریق      

  .در نمایشگاه کشوري که با ما قطع رابطه کرده است می تواند باب مذاکره غیرمستقیم را باز کند

 

  بیان عدم رضایت یا ناخرسندي نسبت به عملکرد یک کشور -5

نامناسبی که داشـته اسـت اعتـراض داریـد،                                 به عنوان مثال  وقتی نسبت به کشور آلمان به علت رفتار             

  .در نمایشگاه هاي آن شرکت نمی کنید یا سطح مشارکت خود را کاهش می دهید

 



 
  انتظارات  شرکت کنندگان در نمایشگاه ها

  فروش مستقیم کاال به مصرف کننده -

رز کار آن را به افـرادي کـه بـه    مثال وقتی ماشین آالت جدید را ارائه می دهید ط   : آموزش مشتریان  -

 .غرفه می آیند نشان می دهید

 بازاریابی یا بازارسازي براي کاالهاي جدید -

 دارد که ما بـا آن آشـنایی نـداریم، آنهـا در     Pasion Fruit فرض کنید کشور برزیل نوشابه اي به نام 

ر حقیقت براي یک کـاالي      نمایشگاه کاتالوگی از آن نشان می دهند و شربتی از آن هم سرو می کنند، د               

 .ناشناخته بازاریابی می کنند

  افزایش تعداد مشتریان فعلی -

 کشف بازارهاي جدید -

مثال شما در نمایشگاهی در ملبورن شرکت کرده اید و انواع محصوالت خود از قبیل بیسکویت، شکالت و   

ت ولی تاجرهایی از کشورهاي  آبمیوه ارائه کرده اید و در کشور استرالیا بازاري براي این فرآورده ها نیس             

دیگر در آن نمایشگاه شرکت کرده و آنها هم محصوالت شما را می بینند و با شما قرارداد مـی بندنـد و                   

پس دایره فعالیت یک نمایشگاه محدود به آن کشوري نیست که در آن شـرکت               . مشتري شما می شوند   

 .کرده اید

  شناسایی مشتریان بالقوه -

 توزیع کننده عرضه کاالپیدا کردن کارگزار یا  -

 .شناسایی مهمترین رسانه ها و مراجعه به آنها براي انجام تبلیغات: برقراري ارتباط با رسانه ها -

 Business To Businessیا ) B 2 B(فروش کاال به سایر فروشندگان  -

 و FAIR را با هم می آورند چون فـرق تکنیکـی بـین    FAIRS & EXHEBITIONSاصوال همیشه 

EXHEBITIONوجود دارد  . 

FAIR :    معموال نمایشگاهB 2 B  یعنی کاالیی را که می برید به صورت عمده فروشی در اختیـار             .   است

  .کسی       قرار می دهید که او با مصرف کننده در ارتباط است

  .  است Business To Customer  یا EXHEBITION : B 2 C اما 



 
  .دالبته در این نمایشگاه ها تجار هم هستن

  . یک تفاوت رسمی  وجود داردEXHEBITION و FAIRبنابراین بین 

FAIR : به قصد فروش کاال به تجار دیگر یا عرضه کنندگان دیگر است.  

EXHIBITION : به قصد فروش کاال به مصرف کنندگان است.  

  یافتن عرضه کنندگان جدید -

 STOCKفروش کاالهاي استوك  -

به کیفیت کاال توجه ندارند و سطح درآمد سرانه آنها پایین است یک مثال در چندکشور آفریقایی که زیاد 

موسسه خارجی ممکن است کاالهاي استوك خود را که سالها در انبار مانده و به فروش نرفته را بتواند با                 

 .قیمت ارزان به فروش برساند

به وجود کارمندان در یک نمایشگاه به غرفه هاي دیگر سر می زنید و پی    : پیدا کردن کارکنان جدید    -

  .بسیار فعال می برید که  می توانید آنها را در شرکت خود استخدام کنید

 روزآمد کردن پایگاه اطالعات مربوط به مشتري -

 تحکیم موقعیت شرکت یا موسسه در بازار -

گاهی اوقات برداشت هاي نادرستی نسبت به آینده یک شرکت در یک بـازار هـست، در آن نمایـشگاه                  

 . غرفه بسیار وسیعی می گیرد و ثابت می کند که همچنان حضور فعال در بازار داردشرکت مذکور

  .معرفی موارد جدید مصرف کاالیی که قبال به بازار عرضه شده است -

 برطرف کردن مشکالت مشتریان -

 معرفی روش ها یا تکنیک هاي جدید -

 توسعه صادرات -

 گردآوري اطالعات در مورد رقبا  -

مثال شما یک شرکت صادرکننده صنایع غـذایی    . وبی براي شناسایی رقبا است    نمایشگاه فرصت بسیار خ   

هستید و چند شرکت رقیب هم دارید، شما کاتالوگ هاي آنها را جمع آوري می کنید و از کاتالوگ هـاي                

بررسی آن کاتالوگ ها نشان می دهد که رقباي شـما از چـه نکـاتی بـراي معرفـی        . آنها ایده می گیرید   



 
ستفاده کرده اند،   چه جمالتی به کار برده اند و ابتدایی ترین اطالعاتی که براي مشتري در              کاالهایشان ا 

 .نظر گرفته اند چیست

ژاپنی ها بر خالف اروپایی ها به نمایشگاه به عنوان مکانی براي معامله قطعی کاال نگاه نمی کنند بلکه به                     

گرند، اینکه طرف تجاري آنها کیست؟ تا چـه  آن به عنوان مکانی براي شناسایی طرف تجاري آینده می ن   

  حد قابل اعتماد است؟ و کاتالوگ او تا چه حد بیانگر اطالعاتی است که مورد نظرشان می باشد؟

  انجام تحقیق درمورد مشتریان و دیدگاه هاي آنان -

 .خنثی کردن تبلیغات منفی که در مورد آن شرکت انجام شده است -

 کوتاه کردن چرخه خرید  -

در آن  . قات در یک نمایشگاه شرکت می کنید، به فرض کار شما تولید و فـروش کنـسرو اسـت                  گاهی او 

ماشین آالت بسیار نوین کنسروسازي یا بسته بندي را مـی بینیـد کـه بـسیار ارزان اسـت و                   نمایشگاه

تکنولوژي آن هم پیشرفته است و شما در همان جا سفارش می دهید، بدین ترتیب چرخه خرید کـاال را                 

 .اه کرده ایدکوت

  انتقال اطالعات مربوط به بازاریابی به افراد به طور رودررو -

در حال حاضر بازاریابی فوق العاده گسترده شده است و بازاریابی به صورت کلی نیست که یک استراتژي 

 .براي همه بازارها تهیه کنید) Macro Marketing(بازاریابی 

 کنند، یعنی براي هر بازاري استراتژي خاص آن بـازار را                    استفاده میMicro Marketingچینی ها از 

  :  دخالت دارد که عبارتند ازMix Marketing عامل به نام 4چون براي هر بازاري . به کار می برند

1- Productکاال   

2- Price : قیمت 

3- Placement : مکان عرضه کاال 

4- Promotion : رفته ایدروشی که براي پیشبرد فروش در نظر گ. 

 .قرار دارد) Promotion (4نمایشگاه در جایگاه 

 عامـل  4با توجه به اینکه استراتژي متغیر است هـر  ) Micro Marketing(بنابراین در بازاریابی خرد 

مثال کاالیی که براي بازار فرانسه تهیه می کنید آن را به بازار آلمان عرضه نمـی      . مذکور نیز فرق می کند    



 
گر می خواهید البسه براي بازار فرانسه تهیه کنید طول بازوي فرانسوي ها از طول بازوي             به فرض ا  . کنید

  .آلمانی ها کوتاه تر است

گاهی اوقات قیمت در یک بازار صادراتی هیچ ارتباط مستقیمی با هزینـه             . قیمت نیز از عوامل مهم است     

 نـوع  40مـا   .  گـذاري متفـاوت اسـت      بنابراین در بازاریابی خرد، استراتژي هاي قیمـت       . تولید آن ندارد  

  .استراتژي قیمت گذاري  داریم

  افزایش میزان بازده سرمایه گذاري -

  .برگزاري نمایشگاه ها یکی از منابع مهم کسب درآمد کشورهاست

مثال اگر بخش ساختمان . بازده سرمایه گذاري در بخش نمایشگاه به علت صنایع جنبی اش بسیار باالست 

د شود روي بسیاري از رشته هاي دیگر از فعالیت ها هـم اثرگـذار اسـت، مثـل                در یک کشور دچار رکو    

در مورد نمایشگاه هـم بـه همـین صـورت     ... کارخانه هاي کوره پزي آجر، سنگبري ها، شیشه بري ها و  

  .است

  

  اهمیت تحقیقات در صنعت نمایشگاهی

امع و گسترده امکان موفقیـت      بدون انجام تحقیقات ج   . صنعت نمایشگاهی بر پایه تحقیقات استوار است      

  .در این صنعت بسیار ضعیف یا غیرممکن است

  :مهمترین فعالیت هاي نمایشگاهی که به تحقیق احتیاج دارند عبارتند از

هدف ما از شرکت در نمایشگاه      :  در انتخاب نمایشگاه چند موضوع مطرح می شود        :انتخاب نمایشگاه  -

عرفی کنیم؟ آیا می خواهیم تصویري از شـرکت در          تجاري چیست؟ آیا می خواهیم کاالي جدیدي م       

ذهن بیننده مجسم کنیم؟ آیا درصدد جلب مشتریان بالقوه هستیم؟ آیا مـی خـواهیم فهرسـتی از               

افرادي که در آینده با آنها در تماس خواهیم بود تهیه کنیم؟ آیا می خواهیم مناسب تـرین منـاطق                    

  فروش در یک کشور را  شناسایی کنیم؟

 در خالل برگزاري یک نمایشگاه، از ابتدا می تـوان بـه یـک    :ار هدف و ویژگی هاي آنشناخت باز  -

تحقیقات میدانی دست زد یعنی می توان همراه با کادر بازاریابی خود، محقق هم برد تـا دربـاره آن              

 .بازار خاص تحقیق کند



 
-   

 آگاهی از مناسب ترین ابزارهاي تبلیغاتی در نمایشگاه -

 .حیت دارند غرفه به آنها اختصاص یابدانتخاب افرادي که صال -

 .انتخاب کاالها یا خدماتی که ارزش ارائه در نمایشگاه را دارند -

انتخاب افراد یا موسساتی که مناسب ترین خدمات یا سرویس ها را می توانند به نمایـشگاه ارائـه     -

 .دهند

 .اردشناخت روحیات و فرهنگ بازدیدکنندگان که روي پیشرفت کار آینده ما اثر د -

تعیین معیارهاي ارزیابی فعالیت هاي غرفه داران و سازمان دهندگان نمایشگاه و عوامل موثر بـر              -

 موفقیت یا شکست آنها

 آگاهی از مناسب ترین شیوه هاي غرفه آرایی و دکوراسیون -

 

 در اینجا الزم است یادآور شوم که مسائل و موضوعات متعددي در مورد نمایشگاه ها و اهمیت و تحوالت            

کیفی و کمی آنها وجود دارد که آگاهی از آنها براي شرکت کنندگان این همایش و افرادي که مایلنـد در             

نمایشگاه ها  حضور بهم رسانند ضروري است اما بحث راجع به این موارد در این فرصـت کوتـاه مقـدور       

 .نیست

ینـه ایجـاد دوره مـدیریت       امیدواریم که پیشنهاد شرکت سهامی نمایشگاه هاي بین المللی ایران در زم           

 کاربردي در آینده نزدیک به مرحله اجرا درآید تـا همکـاران مـا          -نمایشگاه ها در دانشگاه جامع علمی     

بتوانند رهنمودهاي الزم را در همه مباحث مورد نظر به آگاهی عالقمندان به شرکت در نمایـشگاه هـا و                    

  .گاه ها را عهده دار خواهند شد ارائه نمایندافرادي که در آینده در بخش بازرگانی کشور، امور نمایش

  


