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نمايشگاه هنگ كنگ

Hong Kong Convention and Exhibition Center (HKCEC)     

www.hkcec.com

تاريخچه

، اين كشور را قادر ساخت تا بـا تاسـيس نمايشـگاه    80نمايشگاهي هنگ كنگ در اواخر دهه رشد سريع صنعت

موقعيتش را به عنوان مركز نمايشگاه آسيا و مكان اصلي و بين المللي كنفرانس ها و 1988هنگ كنگ در سال 

.جلسات، تثبيت كند 

نمايشگاه را به ميزان قابل تـوجهي افـزايش   ، تقاضا براي برگزاري 1997رشد اقتصادي باالي اين كشور در سال 

داد كه اين توسعه و گسترش منجر به اين شد كه هنگ كنگ به عنـوان هسـته و مركـز نمايشـگاه هـا در آسـيا        

.ام باشد-21شناخته شود و آماده پذيرش تقاضاهاي بزرگ قرن 

نـرخ دالر  (ميليون دالر620دا در نظر گرفته شد، حدو1997بودجه اي كه براي گسترش اين نمايشگاه در سال 

نـرخ دالر آمريكـا   (ميليون دالر 207هنگام تاسيس تنها 1988بوده، در حاليكه در سال ) 1997امريكا در سال 

.هزينه شده بود) 1986در سال 

چشم انداز

بارت با توجه به تاريخچه اين شركت و موقعيت و رشد مناسب آن، چشم انداز تعريف شده براي اين نمايشگاه ع

:است از

كسب عنوان بهترين نمايشگاه و مركز كنفرانس در آسيا و برخورداري از شهرت بين المللي به عنـوان بهتـرين   "

"هاي جهانميزبان براي بزرگترين رويداد

با توجه به اين چشم انداز، اين شركت سعي كرده تا خود را آماده برگـزاري نمايشـگاه هـا ي بـزرگ و در سـطح      

.دجهاني بنماي
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ماموريت

ايجاد امكان بهره گيري از خدمات نمايشگاهي براي مشتريان بيش از انتظارات آنها، از طريـق تعهـدات فـردي و    

.گيري از كيفيت مناسب از خالقيت و نوآوري تكنيك هاي عملياتيتيمي در بهره

يت خـدمات ارايـه   همانگونه كه به صورت مستقيم در ماموريت اين شركت نيز مشخص شده تمركز بر سطح كيف

.شده، داراي اهميت بسيار بااليي است و تمام برنامه هاي آن را تحت پوشش قرار داده است

سهامداران نمايشگاه

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

همچنين زمين مركز . خصوصي انجام مي گيردشركت مديريت حرفه اييكمديريت عمليات اين مركز توسط

.نمايشگاهي نيز تحت مالكيت دولت هنگ كنگ است

انواع رويدادها

عمومي ، -قسمت عمده تجاري ، عمومي ، تجاري5ماهيت رويداد هايي كه در اين شركت برگزار مي گردد به 

در جدول زير 2007ين رويدادها در سال تعداد هر كدام از ا. ، قابل تقسيم است 2و يا دعوت نامه1با ثبت نام

. آورده شده است 

١���������	��� 	� ���� ���� �� ���������� ��� ��� �� ��.
٢���������	��� �� !"#� �� ������ � 	� ���� ���� �� ������.
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2007برنامه نمايشگاهي در سال . 1جدول

داد ينواع رو تعداد رويداد

تجاري 43

عمومي 41

تجاري- عمومي 43

با دعوت 5

با ثبت نام 16

مجموع 118

2007برنامه نمايشگاهي در سال . 1شكل

مانطور كه در نمودار نشان داده شد، فهاليت هاي تجاري و عمومي بيشترين درصد رويداد هاي برگزار شده را ه

.شامل مي شود

فضا و مكان فيزيكي 

. قرار داردWanchaiدر محدوده به مركز تجارت آسيا شناخته شده،مركز نمايشگاهي در شهر هنگ كنگ كه

پوشيده به هتل هاي تفريحي همسايه متصل است، همچنين به سيستم اين مركز از طريق پياده روهاي سر 

متروي مدرن هنگ كنگ، اتوبوس فرودگاه، اتوبوس شهري، اداره پست مركزي و كليه مغازه ها و تفريحاتي كه 

.هنگ كنگ بدان معروف است، نزديك است
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نمايشگاه هنگ كنگ

متر مربع واقع شده است كه داراي بيشتر از 248000مركز نمايشگاهي هنگ كنگ در زميني به مساحت حدود 

مترمربع فضاي قابل اجاره براي برگزاري نمايشگاه مي باشد70000

شروع شده كه تا سال 2006گسترش و توسعه اين نمايشگاه، از جوالي سال ، طرح دومبا افزايش تقاضاها

.نمايشگاه اضافه مي شودمترمربع به مساحت كل 19400نيز ادامه دارد و مساحتي حدود 2009

مشخصات فيزيكي مركز نمايشگاهي هنگ كنگ. 2جدول

متر مربع53292سالن نمايشگاهي6

متر مربع5699سالن كنفرانس2

متر مربع4291هال و مركز اجتماع3

متر مربع800نفر1000صندلي براي –تئاتر 2

متر مربع6004اتاق جلسه52

متر مربعMarshalling12000فضاي بارگذاري و 

نفر930صندلي براي رستوران4

ماشين1000بيشتر از پاركينگ در زير زمين2

.رستوران جديد در طرح گسترش به مجموعه اضافه خواهد شد3
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تسهيالت

ت هاي خود همانگونه كه پيش از اين هم اشاره شد، اين نمايشگاه ارائه خدمات با كيفيت باال را در سرلوحه فعالي

اين مركز . قرار داده است، به عنوان نمونه مي توان به تسهيالتي كه جهت رفاه غرفه داران مهيا شده اشاره نمود

نمايشگاهي، با برنامه ريزي و تدارك فضاهاي خاص جهت برگزاري و باربرداري كاالهاي نمايشگاهي امكان ارايه 

.خدمات با كيفيت را تا حد ممكن باال برده است

:برخي از اين تسهيالت عبارتند از

.محل بارگذاري ساده119متر مربع فضاي بارگذاري با 12000-

:311تا 301و  211تا 201و سالن اصلي و هال اصلي و اتاق جلسات 3و2و1براي سالن 

واگن باري سبك براي فضاي داخلي27كاميون و 15-

ندگانسيستم سراشيبي جهت راحتي كار برگذاري نمايش ده-

تن2.7تن تا 1.8سيستم باالبر با ظرفيت 11-

.موقعيت بارگذاري پوشيده دارند29و 32، 2و1سالن -
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.وجود دارد3سيستم سراشيبي در سالن -

تا 501و 411تا 401و اتاق جلسات 2و 1، سالن كنفرانس و هال كنفرانس و تئاتر 7و 5براي سالن هاي 

:611تا 601و 511

واگن باري سبك42كانتينر و 16محل بارگذاري سرپوشيده با ظرفيت 58-

)تن45هر باالبر داراي ظرفيت (باالبر وزن سنگين 2-

)تن7هر باالبر داراي ظرفيت ( باالبر باري 8-
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ساختار و تشكيالت

چارت سازماني. 1نمودار

3است، واحد هاي سازماني اين نمايشگاه به در راس شركت، مدير عامل قرار دارد كه داراي دو قائم مقام

در واحد .تقسيم مي شودFood & Beveragesقسمت اصلي شامل منابع انساني و مالي، امور نمايشگاهي و 

امور نمايشگاهي كليه كارهاي مربوط به نمايشگاه از خريد و تداركات تا برنامه ريزي و هماهنگي انجام مي شود، 

در بخش مالي و منابع انساني عالوه بر اين دو مورد بخش . دو نفر معاون داريمFood & Beveragesدر بخش 

.بازاريابي و فروش نيز وجود دارد
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:خدمات

نمايشگاه، كنفرانس ها و جلسات، ضيافت و دسته اصلي 4انواع خدماتي كه اين مركز ارائه مي دهد به •

.تقسيم مي شوندمهماني و رويداد هاي خاص

:نمايشگاه�

نمايشگاه هنگ كنگ با برخورداري از تسهيالت و محيط عالي و تداركات ماهر و كاركنان حرفه اي و صميمي، 

مزيت هايي كه در اين شركت براي اجراي نمايشگاه مياناز . قابليت برگزاري هر رويدادي را به بهترين نحو دارد

:ها وجود دارد مي توان به موارد زير اشاره نمود

محيط كليتامين امنيت -

تامين و تداركات مبلمان سالن ها-

 VIPداراي اتاق-

داراي اتاق مطبوعات و رسانه-

فضاي آزاد و مطبوع-

داراي شمارشگر هاي ثبت نام كنندگان-

داراي مراكز كافه تريا-

داراي واحد هاي ارائه خدمات فني و اطالعات-

كشور در اين 100ست كه خريداران از بيشتر از نمايشگاه بين المللي ا450هر سال اين مركز ميزبان بيشتر از 

:از جمله نمايشگاه هاي برگزار شده عبارتند از.نمايشگاه حضور به عمل مي رسانند

بزرگترين نمايشگاه چرم و ساعت، نمايشگاه بين المللي دائمي طال و جواهرات، اسباب بازي، محصوالت نوري و 

.الكترونيكي

كنفرانس ها و جلسات�

هزاران كنگره و كنفرانس جهاني و داخلي، هم چنين جلسات و سمينارهاي بسياري در اين نمايشگاه هر ساله 

.برگزار مي شود كه موجب شناخته شدن هنگ كنگ به عنوان مركز رويداد هاي آسيا شده است
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ي برگزاري اين مركز به گونه اي طراحي شده است كه قابليت انعطاف پذيري نسبت به مقدار فضاي مورد نياز برا

مي در حد مطلوبيت وجود دارند كه به عنوان نمونه تسهيالت مدرن مركز كنفرانس و جلسات . رويداد ها دارد

:را نام بردتوان موارد زير

مجهز به ويدئو كنفرانس ها-

Teleconferencingمجهز به-

ارتباطات ماهواره ايداراي-

زبان8امكان ترجمه شفاهي همزمان به -

ت سمعي بصريداراي تجهيزا-

venueداراي كيوسك هاي ثبت نام -

ضيافت�

متر مربع، 3880متر مربع تا 38اتاق جلسه و سالن كنفرانس و سالن بزرگ نمايشگاه در بازه 52برخورداري از

وعده غذايي در روز را 14500ظرفيت سروبه طوريكهاستآوردهفراهمي بزرگبراي ضيافت هارافضاي الزم

.دارا مي باشد

رويداد هاي خاص�

وجود ... قابليت برگزاري رويداد هاي خاص مانند كنسرت، نمايش فيلم، نمايش حيوانات و جشن اهداي جوايز و 

.دارد

در راستاي تحقق ماموريت شركت و به منظور تسهيل فعاليت هاي نمايشگاهي و ارائه خدمات بهتر، يكسري از 

.در ادامه به آنها خواهيم پرداختي شوند كه خدمات نيز به عنوان خدمات پشتيباني ارائه م

3ترينگك

قابليت ارائه انواع بسته و مركز نمايشگاهي هنگ كنگ داراي خدمات كترينگ انعطاف پذيري مي باشد و

Packageاين خدمات در كليه مكان هاي نمايشگاه با . هاي مختلف و سفارشي وجود داردها در اندازه و سايز

.ارائه مي شودو متنوعكيفيت عالي 

٣ Catering
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خدمات بليط

براي كليه رويداد هايي رادسترسي سريع، كارا و راحتمات بليط حرفه اي است كهخدارائه كنندهاين مركز

.للي فراهم مي سازدبين المداخلي و

برقراري امنيت

ت رفع نيازهاي مامور امنيت با تجربه و آموزش ديده مي باشد كه هميشه در جه100اين بخش داراي بيشتر از 

به طور مستمر، با تكنيك هاي عملي خالقانه، ": ماموريت دپارتمان امنيت اين است.امنيتي آماده مي باشند

".فراهم مي آوريمبراي مشتريان ي راخدمات مراقبتيكيفيت باال

سيستم ترجمه شفاهي همزمان

زرگ داراي تسهيالت و امكانات مناسب مركز كنفرانس هنگ كنگ جهت برگزاري كنفرانس هاي بين المللي و ب

:مي باشد، از جمله اين امكانات مي توان به موارد زير اشاره كرد

.زبان وجود دارد8امكان ترجمه شفاهي همزمان به -

گوشي هدست اينفرارد و گيرنده براي استفاده در سالن اصلي و سالن كنفرانس و اتاق جلسات در 800-

.دسترس مي باشد

در دسترس 2صندلي در تئاتر 336و در 1صندلي در تئاتر 637در internal-personalسيستم  -

.است

تجهيزات براي افراد داراي ناتواني

اين نمايشگاه حتي براي افراد داراي ناتواني نيز تسهيالتي را در نظر گرفته است كه از جمله آنها مي توان موارد 

:زير را نام برد

وجود صندلي هاي چرخ دار-

.ر نظر گرفتن سراشيبي در ورودي سالن ها و اتاق هاد-

طراحي خاص سرويس بهداشتي و اتاق تلفن-
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واسطه تبليغات

اين مركز داراي يك بخش واسطه تبليغات نيز مي باشد كه كليه امور جذب نمايش دهنده، خريدار و همچنين 

اعم نفرميليون 5ت هاي عالي حضور بالغ بر بازديد كننده را از سراسر دنيا بر عهده دارد و با فراهم كردن فرص

هم چنين داراي .از سراسر دنيا را در اين تجارت تضمين مي كندرا از نمايش دهنده، خريدار، بازديد كنندگان 

.تابلو هاي مجهز تبليغاتي مي باشدمانندتسهيالت مناسب 

به بازديد كنندگان يا نمايش در نظر گرفتن مجموعه اي از پرداخت هاي جذب كننده و تخفيفات ويژه 

.دهندگان، از جمله سياست هاي اين بخش است


