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معرفي

نمايشگاه و 100بيش از النهساهاي نمايشگاهي در دنيا است كهنمايشگاه فرانكفورت، يكي از رهبران شركت

رويداد تجاري را در كل جهان سازماندهي مي كند و يكي از معدود بازيگران كليدي تجارت نمايشگاهي در 

، )هاي معتبر در دنيانمايشگاه(توان به برگزاري نمايشگاه هاي خاصاز عوامل موفقيت نمايشگاه مي. جهان است

ي هاي تابعه و همكاري با شركاز شركتداشتن  شبكه  وسيعي اگ دنيا،رده سومين نمايشگاه بزرقرار گرفتن در

. المللي اشاره كردبين

استراتژيهاواهداف

از نظر اقتصادي ، شركت در . آيددهي و رشد پايدار از اهداف اوليه نمايشگاه فرانكفورت به شمار ميسود

و در عين حال به حساسيتها و تغييرات در بازار  ريزي رو به جلو داشته باشدتواند برنامهشرايطي است كه مي

براي يدر واقع اين قدرت اقتصادي باعث شده كه شركت به عنوان شريك قابل اعتماد. جهاني پاسخ دهد

.مشتريان ، سهامداران و پرسنل شركت در تمام دنيا شناخته شود 

اهداف فرامرزي

-ه برون مرزي موقعيت خود را در زمينه نمايشگاه بيننمايشگا68نمايشگاه فرانكفورت با برگزاري ساالنه 

در واقع نمايشگاه فرانكفورت به مانند پل استراتژيكي بين آسيا و اروپا به حساب .تر كرده است المللي محكم

.آيد مي

) 2005(هاي بين المللي فرانكفورت بازديد كننده آسيائي در نمايشگاه43.000شركت كننده و 5700حضور

مبين اين مطلب از طرف ديگر، ) ها در چينعدد از نمايشگاه21(نمايشگاه در آسيا 41برگزاري طرف، واز يك 

. است

1متحدان استراتژيك

موفق عمل كرده است و از طرف ديگر در حال ،نمايشگاه فرانكفورت در بدست آوردن شريك و متحدان قوي

هاي بين قادر است نمايشگاهMFبراي مثال . ت اس2005در سال و همكاران تجاري خود بازسازي شركاء 

1 Alliance
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. برگزار كند 2011، تا سال پر بازديد استهاي را كه جزء نمايشگاهIAA PKWوMotor Showالمللي 

دهد ، مسئول قرار دادهاي لجستيكي در آينده به مانند نمايشگاه كتاب عالوه بر آنكه فضا را اجاره مياين مركز، 

.دمي باشو خدمات نيز 

نوآوري

به عنوان نمونه . گذاري بر روي محصوالت جديد است هاي نمايشگاه فرانكفورت سرمايهيكي ديگر از سياست

، مجموعه جديدي از نمايشگاه هاي كاالي مصرفي در فرانكفورت ) خارج از آلمان(نمايشگاه خارجي12عالوه بر 

. حاكم استشودهايي كه برگزار مينمايشگاهبهبود در مورد كليهسياست ارتقاء و. برگزار خواهند شد 

هاي جديد ، بازسازي بخش بازاريابي كه باعث ارتقا و موفقيت نمايشگاه در آينده خواهد عالوه بر نمايشگاه

المللي شدن نمايشگاه ، احتياج شدن بازار ، رقابت شديد و بينجهاني.هاي آتي نمايشگاه است شد ، از سياست

بازاريابي محصوالت كه  در راستاي اهداف اشاره شده ،پروژه جديدي است"حركت". داردبارهگيري دوبه جهت

بازديد كنندگان در داخل و يا خارج ، به منظور ارائه بهتر جديد و همچنين جذب شركت كنندگان و 

.محصوالت مشتريان تعريف شده است 

هاتنوع فعاليت

. تعريف شد از طرف شركت نمايشگاهي  "Productpilot"محصولي جديد به نام 2006در سال 

"Productpilot" هاي توانند محصوالت خود را در زماندر واقع پايگاه اينترنتي است كه شركت كنندگان مي

.خارج از برگزاري نمايشگاه ارائه كنند 

با توجه به . هاي آكادمي نمايشگاه فرانكفورت به صورت موفقيت آميزي گسترش پيدا كرده استفعاليت

هاي جديدي در زمينه مديريت رويداد و نمايشگاه هاي به عمل آمده با اتاق بازرگاني و تجارت  ، دورههمكاري

.اضافه شده است 

شركت 12، 2005نمايشگاهي فرانكفورت به مانند شركت مادر نگاه كنيم ، تا انتهاي سال مركزاگر به 

به عنوان زير ) كشور151(دفتر در خارج از آلمان 50ر شاخه و به عنوان زيشركت خارجي18آلماني و 

هيچ تغيير ديگري رخ نداده به جز افزايش سهام در يك شركت ،مجموعه هاي آن مشغول فعاليت بوده اند كه

.است 
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)واحدهاي سازماني ، شرح وظايف سازمانها (ساختار و تشكيالت 

ساختار تيم

به عبارت ديگر شركت مسئول .كند هاي هولدينگ عمل ميهمانند شركت2شركت نمايشگاههاي فرانكفورت

) هولدينگ(شركت مركزي . هاي نمايشگاهي فرانكفورت استكنترل استراتژيك و هماهنگي كلي گروه شركت

هاي كه تصميماتش بر پايه مالكبه مانند يك سرمايه گذارو ساختههمچنين منابع درآمدي را فراهم 

:سهام شركت مركزي به دو سهامدار عمومي تقسيم شده است.كندد بلند مدت است، عمل مياستراتژيك و سو

.Hesse40%و ايالت % 60شوراي شهر فرانكفورت 

:)Holding(ها و وظايف شركت مركزي مسئوليت

كنترل اقتصادي و توسعه اقتصادي�

اطالعاتپردازش�

هاي گروهبازرسي حساب�

مديريت منابع انساني�

حقوقيمشاور�

ارتباطات شركت�

خريد مركزي �

ساختار شركت

:شركت نمايشگاههاي فرانكفورت از دو زير شاخه تشكيل شده است 

(MFE3)شركت -1

(MFV4)شركت -2

. بخش فني و خدمات استبر مديريت ، MFVزير شاخه 5هدف

.ندكو به مانند يك شركت خصوصي عمل ميبرنامه ها بودهمسئول مديريت MFEشركت 

2 Messe Frankfurt
3 Messen Frankfurt Exhibition
4 Messen Frankfurt Venue
5 mission
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6استراتژي تجاري

هسته اصلي اين . استنمايشگاه فرانكفورتهاي كسب و كار اساسي يكي از سياست"برند"استراتژي 

. استراتژي توسط شركت اصلي به وجود آمده است

7واحدهاي تجاري جديد

براي . ستبرده اسيستماتيك را به كار هاي متمادي مديريت نوآورراي سالشركت نمايشگاهي فرانكفورت ب

كامل و در داخل نمايشگاه پس از تست كهمثال موضوعات جديدي را در آلمان و خارج مورد تحقيق قرار داده

.كنند به بازار ارائه مي، شدن آن

نمايشگاه فرانكفورتانواع رويدادهاي

نمايشگاه 

2005يشگاه را در سال نما117هاي داخلي و خارجي، گروه شركت نمايشگاه فرانكفورت با تمامي زير شاخه

كل . اندداشته شركت در آنها ميليون بازديد كننده 4/3دار و غرفه60000روي هم رفته كهبرگزار كرده

كنگره، 219ها اين نمايشگاه. ميليون مترمربع گزارش شده است9/1تقاضاي اجاره داده شده هم بيش از 

.  امل مي شده اندشبازديد كننده را 495.000با كنفرانس و رويداد 

به (MFE8برنامه را 14شود، تعداد هاي فرانكفورت برگزار مينمايشگاهي كه در محل نمايشگاه41در بين 

.دكننسازماندهي ميMFي آلماني دو زير شاخهراعدد 8و ) مجريعنوان 

ي طي چند سال گذشته ، درصد شركت كنندگان و بازديد كنندگان آلمانجلو آلمانبا توجه به اقتصاد رو به 

بازديد كنندگان داخلي % 33شركت كنندگان و % 67طبق گزارش ساليانه شركت .يكبار ديگر افزايش داشته

.مي باشدبيشتر Aumaطبق گزارش ) 53و 30(ها از ميانگين آلمان عالوه بر آن، اين نسبت.ه اندبود

ميزبان تعدادي نمايشگاه شركتشوند، ماندهي ميسازنمايشگاه فرانكفورتهايي كه توسط عالوه بر نمايشگاه

در ) مجري خارجي(نمايشگاه ميهمان 19در مجموع . و نمايشگاه كتاب استMotor showگ از جمله ربز

6 brand strategy
7 New business unit
8 Messe Frankfurt Exhibition
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- ميليون بازديد كننده در آن شركت مي6/1شركت كننده و 15.700شود، كه نمايشگاه فرانكفورت برگزار مي

.كنند

MFهاي ميهمان نقش موثر و غير قابل انكاري را در تجارت نمايشگاهي اال، نمايشگاهبا توجه به اين ارقام ب

.دنماينبازي مي

كنگره، كنفرانس و نمايش

78.000كنفرانس با كنگره و115وري باالي محل نمايشگاه، هاي متعدد و بهرهم برگزاري نمايشگاهرغعلي

زمينه دارو و علوم و همچنين بانكداري برالمللي ويدادهاي بين، برگزار شده است كه تمركز اصلي ربازديد كننده

.قرار گرفته استو بخش اقتصادي

تركيب نيروي انساني 

نفر 67بوده كه نسبت به سال قبل 1294، 2005سال درمجموع پرسنل گروه نمايشگاهي فرانكفورت

 Accente Gastronomieفزايش تعداد پرسنل نمايشگاه  مربوط به بيشترين ا. يافته استافزايش 

Service GmbH - باشدمي–يكي از شركتهاي تابعه نمايشگاه فرانكفورت.

 Messe Frankfurt GmbH,   ،Messe Frankfurt Exhibitionپرسنل سه شركت،از اين تعداد

GmbH وMesse Frankfurt Venue GmbH & Co. KGرا در خود جاي داده اند نفرات بيشترين.

.آورده شده است1جزئيات بيشتر در جدول شماره 

خدمات شركت نمايشگاهي فرانكفورت

شركت دو بخش خدمات مخصوص مجريان و يابه مي توان خدمات شركت نمايشگاهي فرانكفورت را 

.ستيك از اين خدمات آورده شده ادر ادامه جزئيات هر . تقسيم نمودكنندگان 

كت كنندگانشرخدمات مخصوص

خدمات تبليغاتي- 1

نمايشگاهرسانه تبليغاتي در محوطه �
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برنامه توسعه كاركنان شركت نمايشگاهي فرانكفورت: 1جدول 

Employee development ٢٠٠٣-٢٠٠٥

2003 ٢٠٠٤ 2005 
Messe Frankfurt GmbH, Frankfurt 479 221 233 
Messe Frankfurt Exhibition GmbH, Frankfurt 245 233 
Messe Frankfurt Venue GmbH & Co. KG, Frankfurt 229 236 237 
MESAGO Messe Frankfurt GmbH, Stuttgart 57 57 61 
Messe Frankfurt Ausstellungen GmbH, Wiesbaden 31 33 32 
Messe Frankfurt Medien und Service GmbH, Frankfurt 56 59 64 
Accente Gastronomie Service GmbH, Frankfurt 98 104 125 
Germany 950 955 985 
Messe Frankfurt France S. A. S., Paris, France 10 10 11 
Messe Frankfurt Italia Srl., Milan, Italy 14 15 14 
Messe Frankfurt Istanbul L. S., Turkey 10 10 11 
O. O. O. Messe Frankfurt RUS, Moscow, Russia 15 15 21 
EPOC Messe Frankfurt GmbH, Frankfurt/Dubai 17 21 27 
Messe Frankfurt Asia Holding Ltd., Hong Kong, China 3 
Messe Frankfurt (H. K.) Ltd., Hong Kong, China 50 74 93 
Messe Frankfurt (Shanghai) Co. Ltd., Shanghai, China 12 – –
Mesago Messe Frankfurt Corp., Tokyo, Japan 15 17 19 
Messe Frankfurt Korea Ltd., Seoul, South Korea 6 7 8 
Messe Frankfurt Trade Fairs India Pvt. Ltd., Mumbai, India 13 13 15 
Messe Frankfurt Singapore Pte. Ltd., Singapore 4 – –
Messe Frankfurt Inc., Atlanta, USA 23 22 22 
Messe Frankfurt México S. de R. L. de C. V., Mexico City, Mexico 15 14 12 
Messe Frankfurt Feiras Ltda., São Paulo, Brazil 31 22 20 
Indexport Messe Frankfurt S. A., Buenos Aires, Argentina 28 32 33 
Abroad 263 272 309 
Messe Frankfurt group 1,213 1,227 1,294 

از جمله مزاياي.هاي تبليغاتي بيشتر از كرايه كردن فضاي نمايشگاه كاربرد داردها و نمايشارائه

.كرداشاره بيشترتوان به جذب بازديد كنندگان ه نمايشگاه ، مياي در محوطتبليغات رسانه

فضاي داخلي�

ها ، پوستر هاي داخل سالنها تبليغات مربوط به داخل غرفه
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فضاي بيروني�

ها ، نقاط مختلف شهر و وروديهاي پاركينگكه دراستتبليغات فضاي بيروني شامل تبليغاتي 

. گيرد انجام ميبنرها و پوسترهاي بزرگنمايشگاه توسط 

راديو، پرينت�

اين نوع تبليغات توسط راديوي محلي نمايشگاه فرانكفورت و همچنين خدمات توزيع كاتالوگهاي 

. گيرد داران صورت ميتبليغاتي  غرفه

فروشگاه نمايشگاه�

ين شود ، در ادر حال برگزاري مربوط ميبرنامهبعضي از كاالها كه  به نمايشگاه فرانكفورت و يا 

. رسد فروشگاهها به عنوان يادگاري به فروش مي

مركز دانلود�

در اين مركز كه در سايت اينترنتي واقع شده است ، بروشورها ، كاتالوگها و راهنماهاي تبليغاتي در 

.دسترس هستند 

سمينارهاي با كيفيت -2

-برنامه ، ارتباط بين شركتفي در طول برگزاري نمايشگاه ، آكادمي فرانكفورت سمينارهايي را در جهت معر

.د نمايدر محل نمايشگاه برگزار ميمربوطه محصوالت و معرفي بازاريابي كنندگان و بازديد كنندگان،

خدمات مخصوص مجريان�

را توسط پرسنل باتجربه و هاي وسيع با استانداردهاي كيفيتي عالي  سرويسشركت نمايشگاهي فرانكفورت

. سازدفراهم مجريانمشاركتي مطمئن و طوالني را بين نمايشگاه و ،توانا ارائه مي دهد تا 

9سرو كردن غذا- 3

بازديدا در نمايشگاه بازرگاني وهدهندهبراي كليه نمايشجديد رات يك سرويس نمايشگاه فرانكفور

زمان دادن براي ساعاليپذيري، تجربه و تداركاتنقطه قوت نمايشگاه انعطاف. نمايدي كنندگان فراهم م

. ها، خدمات كاركنان و اجاره وسايل مي باشدرويدادهاي بزرگ با تمركز بر روي ضيافت

9 catering



31

المللي در چند كشور منتخبهاي بينمطالعه تطبيقي نمايشگاه
هاطرح بازنگري و طراحي جامع فرآيندهاي مديريتي، پيشتيباني و عملياتي شركت نمايشگاه

خدمات چاپ -4

ها را براي نمايشگاه ارائه مي كند به مجالت و روزنامهكاتالوگ،مركز چاپ و انتشار عالوه بر آنكه 

.مي پردازد. ..شركت كنندگان مانند چاپ و نيازهايحمايت و همكاري كامل براي 

اجاره اسباب و وسايل- 5

اجاره اسباب و (نوعي خدمات ،در هر استانداردبرنامهشركت نمايشگاهي فرانكفورت براي هر 

. دنمايرا  ارائه مي)وسايل

هاي عملكردشاخص

در ادامه به شرح بيشتر فعاليت .نشان داده شده است2شركت در جدول شماره مالي عملكرد خالصه اي از 

.هاي اقتصادي مركز نمايشگاهي فرانكفورت مي پردازيم

شاخص فروش 

سال اقتصادي به عنوان يك ،ييوميليون يور378.7با توجه به فروش 2005از سال ،نمايشگاه فرانكفورت

. افزايش يافته است) درصد3.9(ميليون يورو 14.2قبلينسبت به سال اين ميزان فروش،. است نام بردهموفق

ميليون بوده است  153.7با درآمد  MFVميليون و 213.3با در آمد  MFEترين وزن مربوط به دو شركتبيش

ول ادر جدو با توجه به منبع درآمد و منطقه جغرافياييهاشركتاز در هر يك هاجزئيات مربوط به در آمد. 

ميالدي در 2005برگزار شده سال هايهمچنين گزارشي از مجموعه فعاليت ها و نمايشگاهو5و 4، 3شماره 

.به طور خالصه نشان داده شده است7و 6جداول 
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2006اي از عملكرد شركت نمايشگاهي فرانكفورت در سال خالصه: 2جدول 

)10ميليون يورو(گزارش اقتصادي
درامد فروش 401

درآمد قبل ماليات 40

EBITDA11 92

درآمد خالص 21

جريان نقدي 65

رويدادهاي برگزار شده  در آلمان
تعداد نمايشگاهها 50

شركت كنندگان 44,400

بازديد كنندگان 1.640 mio.

)متر مربع(فضاي خالص 1.545 mio.

رويدادها در خارج از آلمان
تعداد نمايشگاهها 67

شركت كنندگان 21,000

بازديد كنندگان 1.169 mio.

)متر مربع(فضاي خالص 443,500

اطالعات پايه
)متر مربع(كل فضاي نمايشگاه 578,000

)متر مربع(كل فضاي پوشيده شده 321,754

)متر مربع(كل فضاي باز 83,163

هاتعداد سالن 9

10 EURmio.
11 Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization
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2005نتايج عملكردي سال : 3جدول 

اسناد €
2005          
،€ € 1,000

2004     
،€          

فروش 13 378715248 364494
ساير درآمد ها 14 37932953.4 19858

جمع 416648202 384352
هزينه هاي 

رويدادهاي مرتبط 15 188120009 170317

هزينه هاي كاركنان 16 74959014.3 69974
مستهلك كردن 
دارائي هاي ثابت 

ناملموس  مستهلك 
كردن دارائي هاي 

ثابت ملموس          

17 48541221.5 62067

ساير هزينه ها 18 62186811.9 45879
جمع 373807057 348237
سود  19 846125.48 367

سود ناشي از 
فعاليت هاي 

عمومي
43687270.1 36482

ماليات 20 21260708.1 17047
درآمد خالص يك 

سال مالي 22426562 19435

ه درآمد افزوده شد
به ساير سهامداران -1939862.2 -1286

سود تقسيم نشده 13679445.4 49083
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تخصيص سود 
خالص -13000000 -12960

بازپسگيري 
درآمدهاي ذخيره 

شده
0 22200

تخصيص 
درآمدهاي ذخيره 

شده
-1639292 -61379

تخصيص سرمايه 
هاي ذخيره شده 0 -2000

تعديل پولي -973.92 586
سود تقسيم نشده 

خالص 19525879.2 13679
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سهم درآمدي شركت هاي تابعه : 4جدول 
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نمودار مربوط به سهم درآمدي  با توجه به نوع كانال درآمدي و تقسيم بندي جغرافيايي: 5جدول 

منبع درآمدي 2005 2004

هزينه اجاره سكوهاي تبليغاتي 231869 254325

...تاالر، سالن و اجاره هاي  32768 23242

هزينه وردي و هزينه مشاركت در نمايشگاه 9542 10393

...درآمدهاي خدماتي و  104536 76534

جمع 380720 366498

منطقه جغرافيايي 2005 2004

آلمان 466820 481618

)به جز آلمان( اروپا  19217 16391

آسيا 49883 37978

آمريكا 19889 19284

جمع 555809 555271
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2005هاي نمايشگاه فرانكفورت در سال يگزارشي از فعالت: 6جدول 

برنامه
نمايش 
دهندگان

فضاي 
خالص

بازديدكنندگان

تعداد 
برنامه 

ها
آلمان

ساير 
كشورها

جمع 
كل

فضاي ويژه 
نمايش

آلمان ساير كشورها جمع 

نمايش هاي تجاري و 
ار شده در نمايشگاه هاي برگز
نمايشگاه فرانكفورت

41 1637
2

2229
1

3866
3

14327
62

19278
81 466723 23946

04

نمايش هاي تجاري و 
نمايشگاه هايي برگزراشده در 

آلمان و بيرون از نمايشگاه 
فرانكفورت 

8 1773 875 2648 72163 68991 15129 84120

نمايشگاه هاي خارج از آلمان 68 1079
9 8051 1885

0
41292
6

76273
0 152003 91473

3
همايش ها، وقايع و ساير 

فعاليت ها 219 49532
8 38 49536

6

جمع 336 2894
4

3121
7

6016
1

19178
51

32549
30 633893 38888

23

نمايشگاهها و رويدادهاي برگزار  شده در محل نمايشگاههاي فرانكفورت : 7جدول 

برنامه
نمايش 
دهندگان

فضاي خالص بازديدكنندگان

تعداد برنامه 
ها

آلمان ساير كشورها جمع كل
فضاي ويژه 

نمايش
آلمان ساير كشورها جمع 

هاي تجاري نمايشگاه
و بين الملي  20 13153 22031 35184 1300150 1628579 456332 2084911

هاي تجارينمايشگاه 13 2151 257 2408 69362 80802 10391 91193
هاي عمومينمايشگاه 8 1068 3 1071 63250 218500 0 218500
جمع كل 41 16372 22291 38663 1432762 1927881 466723 2394604


