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لندنشگاه ينما

london.co.uk-www.excel

تاريخچه

تجارت. به عنوان يك لنگرگاه و بندر آغاز به كار كرد1855بندر رويال ويكتوريا توسط پرنس آلبرت در سال 

چنين پيشرفت و هم خود رسيد و به دليل افزايش ترافيك به اوج1960و 1950اين در بين سال هاي 

براي . بسته شد1981در سال "كه نهايتان محل را به همراه داشتتكنولوژي، متوقف شد كه اين نزول سريع اي

كه گرفتلندن تصميم به شروع يك رقابت بين المللي  Docklandتوسعه دوباره اين محل، شركت توسعه 

ميليون پوندي در 300گذاري پروژه راه اندازي نمايشگاه با سرمايه.لندن  واگذار شدExCelبه گروه "نهايتا

.اين نمايشگاه  آغاز به كار كرد2000شروع شد و در سال 1988سال  

دادهايانواع رو

و با نگاه گذرا به . شوند شود به دو نوع تجاري و عمومي تقسيم بندي ميرويدادهايي كه در اين مركز برگزار مي

اري رويدادهاي كه مسئوالن نمايشگاه تفاوت قابل توجهي در تعداد برگزمي گرددمشخص 2007برنامه سال 

.اند تجاري و عمومي قائل نشده

:به شرح زير مي باشد2007برنامه نمايشگاهي سال 

2007برنامه نمايشگاهي سال . 1جدول

نوع رويداد تعداد رويداد

تجاري 18

عمومي 12

مجموع 30
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يكيزيفضا و مكان ف

بـا جزايـر   دقيقـه 10حدودو . د واقع شده استدر امتداد بندر رويال ويكتوريا در مركز شهر لندن جدينمايشگاه 

فاصلهبا مركز شهردقيقه20قناري و 

. دارد

نگاهي به نمايشگاه

هاي بـدون سـتون بـا    و سالن) هامتر مربع مربوط به سالن65000(متر مربع 90000نمايشگاه لندن با داشتن 

-از مشخصات نمايشگاه مي. دادها ايجاد كرده است اي را براي برگزاري انواع رويديوارهاي متحرك ، شرايط ويژه

ا پوشـش  اتومبيل ، تجهيزات پيشرفته تهويه ، شبكه اينترنت بـ 10000توان به پاركينگ اختصاصي با گنجايش 

. ديگر مشخصات اين مجموعه در ادامه آورده شده است . اشاره كرد اتاق جلسه45كل مجموعه و 

هاي بين المللي رويدادحل برگزاري مر دسرمايه گذاري ميليون پوند300•

شـبكه تجمعـي پيشـرفته در اروپـا، عكـس      . ITميليون پوند سرمايه گذاري در زير ساختارهاي 13•

90mbالعمل سريع، پهناي باند بي نظير و بزرگتر از 

نفر گنجايش1100تا 400سوئيت پالتينيوم، سوئيت كنفرانس، •

نفر گنجايش200تا 50اتاق جلسه، 45•

بازديد كننده در روز000/50قابليت پاسخگويي به •

بيش وجودو اي دقيقه20در فاصلهاتاق خواب 7500،اتاق نزديك محل نمايشگاه1500باهتل 6•

مجهز به سرويس و خدمات، شرايط مناسبي را براي اسكان بازديـد كننـدگان و مهمانـان    آپارتمان90از 

.فراهم كرده است

ميليـون نفـر   4بوده است و افرادي بالغ بر رويداد1700نمايشگاه لندن ميزبان بيشتر از 2005تا 2000از سال

. اندكشور مختلف در اين نمايشگاه حضور داشته193از 
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خدمات

مركز نمايشگاهي لندن در جهت افزايش رفاه و آسايش بازديد كنندگان و غرفه داران خـدمات زيـر را ارائـه مـي     

:دهد

:عي و بصريسم

با داشتن تسهيالت پيشرفته و در دسترس بودن تكنسين هاي اين بخش، جوابگوي كليه نياز هاي سمعي بصري 

.شركت كنندگان مي باشند

:خدمات اتومبيل

هـم چنـين   .تـامين مـي شـود   شين و كتاب راهنماي شهر خـدمات نقـل انتقـال   با در دسترس بودن راننده ما

.نيز ارائه مي شودانبارو هاي نمايشگاهيرويدادتداركات ، و باغبانيوييخدمات خشك ش،نظافتيخدمات 

:و ارتباطاتخدمات تكنولوژي اطالعات

خدمات تلفن ديجيتال.1

خطوط مودم و خطوط فاكس.2

اينترنت محلي، سرعت باال، اتصال اينترنت مستقيم.3

اينترنت محلي وايرلس، سرعت باال، اتصال اينترنت مستقيم.4

كافي نت.5

ه ماهواره و تلويزيونتهي.6

:خدمات تبليغاتي

پرينت در ابعاد بزرگ.1

پوسترها.2
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پانلهاي از جنس فوم.3

خدمات نصب .4

مـي  فـراهم نيـز  راهنماي بازديد كنندگانو و امنيت ترافيكو كنترلنظم دهيوتبليغات همچنين خدمات 

.باشد

:تسهيالت

:دساير تسهيالت موجود در اين نمايشگاه به شرح زير مي باش

ATMخدمات بانكي •

خدمات تجارتي•

تسهيالت براي افراد داراي ناتواني•

كمكهاي اوليه•

اداره پست•

ياينترنتخدمات ارتباطي و•


