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  معرفي 
 در صنعت دوچرخه آغاز به كار 1983 نمايشگاهي آمستردام به عنوان يك شركت مشاركتي در سال مركز 
 زمينه فعاليتهاي 1900در سال .  برگزار كرد1985و همچنين اولين نمايشگاه خود را دو سال بعد در سال . كرد

 Rijwiel en.(، عنوان فعلي شركت هم از همين نام گرفته شد شركت به صنعت اتومبيل هم كشيده شد 

Automobil Industrie( 

  اي از مشخصات خالصه

 سالن به هم مرتبط ، 11 اتاق كنفرانس و 25 متر مربع فضاي نمايشگاهي ، 87000اين مركز با برخورداري از 
وجود هشت ورودي .  بازديد كننده است  ميليون2 نمايشگاه تجاري با 200 رويداد و 500ساالنه ميزبان حدودا 

 فضاي پاركينگ از ديگر امكاناتي است كه نمايشگاه آمستردام  در 6150براي دسترسي بازديد كنندگان و 
  .دهد اختيار بازديد كنندگان و شركت كنندگان قرار مي

كه   اشاره كرد نفر1750 گنجايش باتوان به  تاالر اصلي سخنراني از ديگر نقاط قوت نمايشگاه آمستردام مي
  . باشدها ميساالنه پذيراي عمده جلسات و كنفرانس

  ماموريت

ها ، برندها ، تجربيات و  تبادل محصوالت كه ها و جلسات جهت تبادل نظرات افراد  ، ايدهبرگزاري نشست
اهي آمستردام در مركز نمايشگ. شود و تاثير مرزها را از بين مي برد سبب حركت دركسب و كارها و افراد مي

نظر دارد كه مركزي براي اين تبادالت بوده و براي مجريان و شركت كنندگان و بازديد كنندگان ارزش آفريني 
هاي جهاني شهر آمستردام ، و از ارزشهاي خالقانه ، نوآورانه مركز نمايشگاهي آمستردام همچنين از جاذبه. كند 

  . بردجمع شده ، در راستاي ماموريت محوله حداكثر استفاده را ميگذاري كه در نمايشگاه آمستردام و سرمايه
دارند كه    دانند و بيان ميمسئوالن مركز نمايشگاهي آمستردام ، رضايت مشتري را بزرگترين هدف خود مي

  ".اشدات ارائه شده برتر از كميت ب كيفيت خدم واي به ياد ماندني بودههر بازديدي از نمايشگاه تجربهبايستي  "
 خود را بر گذاريهاي سرمايهزمينه كه ارائه شده ، نمايشگاه آمستردام سعي دارد تا فعاليتدر ادامه اين پيش

  :   باشد  را دارا زيرهايويژگي و براي توسعه و پيشرفت در اروپا ها متمركز سازدها و كنگرهروي نمايشگاه
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  )انگيز فضاي لذت بخش ، تجربه خاطره(لذت بخش  -

 )هاي سرو غذا و پذيرايي   ، لجستيك ، سرويس ICTها ،   نوآوري در مورد ساختمان( ورنوآ -

  ) المللي را دارا باشدمحصوالت و خدمات ارائه شده بايستي استانداردهاي بين( المللي  بين -

 )بهبود مستمر مجموعه (ال ايده 1محل -

 هاي  و رويدادها در سطح جهانيبرگزاري نمايشگاه -

در جهت رسيدن به .  باشد 2مايشگاهي قصد دارد كه تمام تسهيالت و خدماتش داراي كيفيت برتراين مركز ن
ها و زير ساختارهاي فيزيكي داشته ژي گذاري ساليانه بر روي افراد ، تكنولواين هدف الزم دانستند كه سرمايه

فاكتورهاي مهم كه باعث جذب از ديگر . باشد و فضاي داخلي مجموعه نيز تا حد امكان راحت و دلپذير باشد 
شود ، دسترسي  آسان به مجموعه است ، به عنوان نمونه قرار گرفتن مجموعه در  مركز شهر نيز به افراد مي

  . همين دليل بوده است 

  سهامداران شركت

اتحاديه سازندگان و وارد كنندگان (RAI holding B.V متعلق بهاين شركت سهم % 75 در حال حاضر
بدليل مشاركت شهرداري آمستردام در اين باشد، و مابقي سهام در اختيار شهرداري آمستردام مي)  هوسايل نقلي

بنا به عقيده مديران ارشد . يدا كند ، چيزي بيشتر از سود است اهدافي كه شركت بايستي به آن دست پشركت، 
 ، سود حاصل از هدف كسب درآمد  سودي كه در اثر فعاليتها كسب شده،اين مركز ، در طي ساليان فعاليت آنها

هدف اصلي شركت، برخورداري از توان مالي . نبوده است ، در واقع هدف اصلي آنها كسب سود نبوده است 
  . است گذاري الزم در راستاي پيشرفته و بروزسازي مجموعه نمايشگاه بودهمناسب جهت اطمينان از سرمايه

نمايشگاهي ، فراهم كردن امكانات و فضاي نمايشگاهي  در شركت RAIهدف از درگيري شركت هولدينگ 
ها ، جلسات و كنفرانسها از مناسب براي اعضاي تجاري شركت هولدينگ است و از آنجائيكه  نمايشگاه

اي هستند، در مورد شهرداري مهمترين علتي كه  مشاركت آن را فاكتورهاي مهم رشد اقتصادي هر منطقه
  .  اقتصادي استبط با توسعه مرتكند، فاكتورهايتوجيح مي

                                                 
١ Venue 
٢ star quality 
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هاي شهرداري  و تمام وامآغاز گشتگذاري مجدد بر روي شركت نمايشگاهي آمستردام  سرمايه2004در سال 
 دولتي به شركت كامال خصوصي مبدل -با سرمايه گذاري خصوصي جايگزين شده و شركت از حالت خصوص

  .آيد مار مي به شRAI نقطه مهمي در تاريخ 2005ن جهت سال از اي. شد
  : به شرح زير است2005موارد مهم توسعه و گسترش نمايشگاه در سال 

  گذاري در طرح  ساخت مترو شمال به جنوب آمستردام و همكاري با شهرداري آمستردامسرمايه 

  .هاي انعطاف پذير براي برگزاري انواع رويدادها نوآوري در ساخت سالن 

  .  و سيستم حقوق و پاداش طرح بازنگري در سياست ارزيابي پرسنل 

  انواع رويدادها

 ، كنفرانس و 2 ، نمايشگاه1توان  به چهار دسته رويدادها و زمينه كاري  نمايشگاه آمستردام  را ميفعاليت
هاي از قبيل برگزاري كنسرتها و رويدادهاي ورزشي و در مجموع رويدادها ، شامل فعاليت. تئاتر تقسيم كرد 
  . گيرند  كه در سه دسته اشاره شده جاي نمي استاييفعاليتها و رويداده

رسد كه سياست خاصي با توجه به برگزاري طيف وسيعي از رويدادهاي برگزار شده در آمستردام ، به نظر مي
  . اند  ها اتخاذ نمودهرا در مورد نمايشگاه

ر مورد نمايشگاهها و نحوه تقسيم بندي مجريان و برگزار كنندگان نمايشگاه به اين صورت است كه د
ظاهر شده است  )Organizer(نمايشگاه آمستردام در بعضي مواقع در نقش مجري)  دسته اول و دوم (رويدادها

هاي و يا انجمنهاي وابسته به رويداد ولي در مورد برگزاري تئاتر ها و كنفرانسها تقريبا نقش مجري را شركت
  . مورد نظر ،  به عهده دارند 

  .  نشان داده شده است 1 به تفكيك چهار دسته اشاره شده در شكل 2006 اين مركز در سال سبد فعاليتها
  
  
 
 

                                                 
١ Event 
٢ Exhibition 
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  سبد فعاليت هاي مركز نمايشگاهي آمستردام : 1شكل 
  

 رويداد 16

 نمايشگاه 49

 كنفرانس 25

 تئاتر 18

رويداد  
15%

نمايشگاه
45%

كنفرانس 
23%

تئاتر
17%

 
  

ست ، اما عالوه بر آن سعي آيد، رويكرد اصلي اين مركز برگزاري نمايشگاه اهمانگونه كه از شكل نيز بر مي
هاي موجود حداكثر استفاده را داشته و با برگزاري برخي تئاترها ، هم فضاي مناسبي براي نموده كه از ظرفيت

   . دهد و هم ظرفيت نمايشگاه را به بهترين نحو مورد استفاده قرار سازداجراي فعاليتهاي فرهنگي مهيا 

 فضا و مكان فيزيكي 

  )Venue(محل نمايشگاه 

RAIهاي گوناگون ها در ابعاد مختلف به منظور برگزاري نمايشگاهها و استراحتگاه داراي راهروها ، سالن
ريزي ، سازماندهي و برگزاري رويدادهاي مختلف را آسان تسهيالت و امكانات مدرن و پيشرفته ، برنامه. است

اي موفق  را براي تجربهمناسبيپذير ، محيط كرده و همچنين با روشنايي ، دكور و اسكلت بندي بسيار انعطاف
   .  استبوجود آورده
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  دسترسي

RAIاي نزديك بدان قرار گرفته است و مسير بين نمايشگاه از  در جنوب مركز شهر آمستردام با فاصله
  .برد دقيقه زمان مي8 حدود -هاي اروپاترين و بهترين فرودگاهيكي از شلوغ- Schipholفرودگاه 
همچنين . اه آمستردام، از طريق اتومبيل شخصي، حمل و نقل عمومي به راحتي در دسترس استنمايشگ

  . داراي تسهيالت پاركينگ در داخل و خارج محل نمايشگاه نيز مي باشد 
  

  مشخصات سالنها و اتاقهاي كنفرانسهاي نمايشگاه آمستردام

  با  اتاق كنفرانس و جلسه45مربع  و   متر68910 سالن به مساحت11شركت نمايشگاهي آمستردام داراي 

     .  مشخصات مربوط به سالنها آورده شده است1شماره در جدول  . باشدمي 15752گنجايش مجموعا 

  

  مشخصات سالن هاي نمايشگاه  : 1جدول 

ها و اتاقهاي كنفرانس و جلساتسالن )متر مربع(مساحت هاسالن  )متر مربع(مساحت

 10150 6سالن  18010 1سالن 

 12250 7سالن  4000 2سالن 

 4150 8سالن  3900 3سالن 

 4150 9سالن  4050 4سالن 

 9000 10سالن  3400 5سالن 

 
 18010  11سالن  

  

  .هاي كنفرانس و جلسات مشخصات مربوط به آنها آورده نشده است اتاقتعداد فراوان به دليل 
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 )سازمانها واحدهاي سازماني ، شرح وظايف (ساختار و تشكيالت 

 واحـد در ارتبـاط مـستقيم بـا          6ه است ،    مدبا توجه به نمودار ساختار سازماني شركت نمايشگاهي كه در ادامه آ           

، امـور داخلـي ومعاونـت     كترينگها ،  مديريت كه متشكل از نمايشگاه4مدير عامل قرار دارند و در سطح بعدي 

  .بازرگاني است ، قرار دارند 

  ماني مركز نمايشگاهي آمستردامساختار ساز : 1نمودار 
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  سرويسها و خدمات نمايشگاه

همچنين تيم . دهد ها طيف وسيعي از خدمات را ارائه مي به منظور برگزاري موفق نمايشگاهRAIنمايشگاه 

 ،   ICTل، خدمات  ، رزو هت كترينگريزي ، سازماندهي و ارائه خدماتي  مانند مشخصي به منظور برنامه

  .  تجاري اختصاص يافته است  و بصري، و خدمات سرگرمي به شركايسمعي

  خدمات مسافرتي و هتل 

در حال حاضر . دهد به عنوان نمونه خدمات هتل و مسافرتي و رزرو هتل را در آمستردام و حومه انجام مي

 نمايشگاه 12نمايد كه در اين ئه مي تا از نمايشگاههاي بزرگ خود ارا12 اين خدمات را براي RAIشركت 

سرانجام اينكه شركت . شود ها و ديگر رويدادها انجام ميها ، نمايشگاهتنظيم  هزاران رزرو هتل براي كنفرانس

RAI تجربه و دانش وسيعي در رزو هتل در اطراف پايتخت هلند ، محدوده شركت RAI در مركز شهر ، 

 مشتريان همچنين  .يي كه در غرب هلند واقع است ، كسب نموده است آمستردام ، نزديك فرودگاه و شهرها

  .توانند هتل را به صورت آنالين و اينترنتي سفارش دهند مي

  خدمات سفارشي 

اين شركت تا جايي پيش رفته است كه  بهترين شركاء براي ارائه خدمات  مسافرت هوايي ، حمل ونقل هوايي و        

  . دهد ه اتومبيل را گزينش نموده و در اختيار بازديد كنندگان قرار ميهمچنين خدمات گردشگري  و اجار
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  ديگر خدمات شركت نمايشگاهي آمستردام 

  تسهيالت و امكانات سمعي و بصري فراهم سازي 

هاي صوتي و از قبيل ويدئو پرژكتور ، آخرين تكنيك  1 تسهيالت مربوط به سخنراني وارائهتهيه  

  .اي موفق الزم است اي كه براي ارائهماهر  و  هر وسيلهو رب هاي مجتصويري ، تكنسين

 RAI  ICT net 

توان به هاي اين شبكه مياز ويژگي.  پوشش داده شده است Ciscoتمام محوطه نمايشگاه با شبكه اترنت 

  .   اشاره كرد Mb/s 200 ، قابليت اطمينان و پهناي باند دسترس پذيري، ) Security(امنيت

 RAI Live  

 صفحه بزرگ 700هاي تبليغاتي بوسيله   پخش برنامهبه وسيلهارائه خدمات بازاريابي در محوطه نمايشگاه 

  .پذيردصورت ميتلويزيوني كه در نقاط مختلف نمايشگاه 

 RAI compact 

باشد و  و پاركينگ ميكترينگها ، طراحي غرفه ،  در مورد اجاره بهاي سالناي حاوي اطالعات الزمبسته

  .  است  مناسببراي مجريان نمايشگاهي

 ثبت و نام بازديد كنندگان  

ثبت نام بازديدكنندگان از قبيل ثبت نام اينترنتي ، خريد بليت ، خدمات لجستيكي  جهت خدمات وسيع

  . تهيه شده استهاغرفه

 رويدادهاي مخصوص 

رگزاري رويدادهاي مختلف را  و ماهري كه در اختيار دارد توانايي بنمايشگاه آمستردام با پرسنل مجرب

  .كند داشته و از پيشنهادات مختلف در برگزاري نمايشگاه و رويدادهاي مخصوص حمايت مي

                                                 
١ Presentation 
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  المللي در چند كشور منتخبهاي بينمايشگاهمطالعه تطبيقي ن

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

 

 

 قايق موتوري 

هاي لوكس كه بازديد كنندگان و شركت كنندگان را از بندر آمستردام به هتل ارائه خدمات مربوط به قايق

  .راهنمايي كنند 

  پذيرايي  

 فرودگاه  

 ب شده اتخناشركاي  

  

  هاي عملكردشاخص

  . ارائه مي گردد3 و 2شاخص هاي مالي و اقتصادي نمايشگاه در اين بخش در قالب جداول شماره 

  )به ميليون يورو يا درصدي از گردش مالي( تقسيم بندي گردش مالي  : 2جدول 
  2005  %  2004  %  

 %45,8 51,3 %42,6 45,8  نمايشگاه ها و رويدادها

 %11,9 13,3 %14,9 15,9  سالن و اتاقاجاره بهاي 

 %7,6 8,5 %5,7 6,1 نشريه و مجالت تجاري

 %11,2 12,6 %14,5 15,6  تداركات غذا و خواروبار

 %4,1 4,6 %5,6 6,1  پاركينگ

 %1,8 2,1 %1,8 1,9  هزينه رزرو جا

 %8,6 9,6 %7,0 7،6  خدمات تخصصي

 %9,0 10,2 %7,9 8,5  ساير موارد

 %100 112,2 %100 107,5 جمع كل
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   اقتصادي مهماطالعات : 3جدول 

  2004  2005  ايج عملكردينت

 112,2 107,5  كل فروش

 12,7 12,3  )ناخالص(سود عملياتي

 7,2 7,4 سود خالص

 47,6 54,2  1تراز گروهي

 163,8 161,2  دارائي كل

 6 .3 3,0  2مواد

 28,1 12,3 هزينه هاي سرمايه اي خالص

    نسبت ها

 11,3 11,4  3ياتي به عنوان گردش ماليسود عمل

 29,1 33,6  قدرت پرداخت بدهي4

 0,8 0,8  5نقدينگي

 449 492  مركز نمايشگاهي آمستردامهاي تعداد نمايشگاه

 1،493،308 1،991،703  تعداد كل بازديدكنندگان

 

   

  

                                                 
١ Group equity 
٢ Provisions 
٣ Operating profit as % of turnover 
٤ Solvency 
٥ Liquidity 


