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  معرفي

ها و ساير رويدادهاي ها، كنفرانسدر زمينه سازماندهي نمايشگاهبرلين به عنوان يك شركت خدماتي  نمايشگاه
و رويدادهاي  1نمايشگاه اعم از خود سازمانده 80برگزاري بيش از  با.   كندالمللي فعاليت ميمحلي، ملي و بين

) بر اساس حجم داد و ستد(هاي برلين ، نمايشگاه برلين به يكي از ده نمايشگاه برتر شگاهيدر محل نما 2مهمان
  . تبديل شده است 

آنها باعث جذب همچنين . ها، فاكتور اقتصادي كليدي در منطقه برلين استصنعت نمايشگاهي و كنفرانس
  .شود خريداران به منطقه شده  و موجب افزايش منابع درآمدي مالياتي در ناحيه مي

 000/100(نمايشگاه برتر و از نظر وسعت  10همچنين نمايشگاه برلين با توجه به ميزان گردش مالي، جزء 
  . پنجمين نمايشگاه بزرگ دنياست) فضاي داخلي 000/160فضاي باز و 

  مايشگاهسهامداران ن

  :تركيب اصلي سهامداران اين شركت به قرار زير است
  ايالت برلين % 99.7

  وزارت بازرگاني % 0.17 
 0.07 %BAO Berlin inter   

  شركت سازنده محصوالت الكتريكي و الكترونيكي 0.03
  انجمن مهندسين آلمان 0.03

نمايشگاه كامال در اختيار دولت ايالتي  توان گفت كه ايندرصدي  ايالت برلين ، مي 99.7با توجه به به سهم 
  .  كندبرلين قرار دارد و تحت نظارت و مديريت آنها  فعاليت مي

                                                 

  .شوند منظور نمايشگاههايي هستند كه توسط نمايشگاه برلين سازماندهي و مديريت مي 1
 شركتي غير از شركت نمايشگاهي برلين است) Organizer(شود كه برگزار كننده رويداد هايي اطالق مينمايشگاه مهمان به نمايشگاه 2
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  3انواع رويدادها

گروه طبقه بندي كرده  5گيرد ، به اي قرار ميها را بر اساس اينكه در چه حوزهنمايشگاه برلين انواع نمايشگاه

در . در مورد  تخصصي و يا عمومي بودن رويداد صورت نگرفته  است ،است و گروه بندي ديگري به عنوان مثال 

-ابعاد بين با هاييشگاهي برلين مديريت نمايشگاهمورد نحوه مديريت رويدادها بايستي اشاره كرد كه شركت نما

  . را بر عهده گرفته است  زيادنندگان و بازديد كنندگان كالمللي و شركت 

  :شودبندي ميگروه طبقه 5شود به مايشگاه برلين سازماندهي ميهاي تجاري كه توسط ننمايشگاه
  )IT Profits(اطالعات و ارتباطات  -1
 )International tourism exchange(مسافرت و حمل و نقل  -2

 )Life sciences(علوم زيستي  -3

 )Facility & Construction(تجهيزات و ساختمان -4

 )Business to consumer event(كسب و كار در رويدادهاي مصرفي  -5

 فضا و مكان فيزيكي 

مترمربع فضاي بيروني هزار  100 و )قابل اجاره (مترمربع فضاي داخليهزار  160داراي  نمايشگاه برلين
هاي نمايشگاهي ، سالن براي كنسرت و سالن ورزش را نيز شامل است كه اين مقدار از فضا عالوه بر سالن

 شرايطي عالي را براي تركيب) ICC(المللي برليننس بينهمچنين ارتباط با مركز كنفرا.شود مي

  . رويدادهاي نمايشگاهي و كنفرانس فراهم كرده است 

                                                 
3 events 
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  هاي نمايشگاهسالن

  هاي برلينهاي محل نمايشگاهمزايا و برتري

سالن به هم متصل تشكيل  26هزار مترمربع است كه اين فضا توسط 160فضاي داخلي نمايشگاه  -1

نندگان تمام محوطه نمايشگاه را طي كنند بدون اينكه در معرض هواي نامساعد قرار بازديد ك. اندشده

تواند يكپارچه شود يا به آساني براي رويدادهاي كل فضاي نمايشگاه براي يك رويداد بزرگ مي. بگيرند

 تواند بازديد كنندگان را به محل مورد نظر راهنماييسيستم راهنماي همه كاره مي. كوچك جدا شود

  . كند

براي . توانند راهنمايي شوندهاي ورودي مختلف ميبازديد كنندگان در حال ورود به درب -2

 .شوندها در ابعاد بزرگ، جمعيت به منطقه اصلي ورودي جنوبي، شمالي و شرقي منتقل مينمايشگاه

ر ها به وسيله ماشينهاي حمل و نقل باعث عدم احتياج به آسانسورهاي حمل باپوشش كل سالن  -3

 .  شود جويي ميها صرفهشده و در هزينه

 .ريلي و ساختارهاي مربوط به آن براي وسايل نقليه ريلي موجود است متر خطوط 2400بيش از  -4

ها در هاي سالندر مركز نمايشگاه وجود دارد كه از تمام ورودي 000/10منطقه بازي به وسعت  -5

 . دسترس است

هاي وابسته همگي ها و ديگر سرويسو غذاخوري، ادارهمركز سرويس بازديد كنندگان، رستوران  -6

 . به صورت مناسب و راحت در دسترس هستند

نمايشگاه برلين به مركز كنفرانس برلين متصل است و شرايط مناسبي براي تركيب نمايشگاه با  -7

 . ها به وجود آورده استكنفرانس و كنگره

تم حمل و نقل عمومي ورود و خروج راحت، آلي با يكي از بزرگترين سيسارتباط مناسب و ايده -8

 . سريع و بدون استرس را براي بازديد كنندگان فراهم آورده است
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 000/12المللي شهر توسط اتوبان، پاركينگ با گنجايش ارتباط مستقيم به سه فرودگاه بين -9

سي هم هاي تاكايستگاه. تا از اين براي شركت كنندگان تخصيص داده شده است 2000اتومبيل كه 

جدول نماي مركز نمايشگاهي برلين و  1شكل شماره . هاي نمايشگاه موجود استكه در كليه ورودي

 . را نشان مي دهد هامشخصات كامل و نقشه سالن 1شماره 

  

  مشخصات سالن هاي مرز نمايشگاهي برلين:  1جدول شماره 

متر مربع فضاي  ابعاد سالن شماره سالن
 سالن

اد درابع تعداد در ارتفاع  

EMS  2326/ 465 18,00 1 5,00 × 5,50 
1.1 a 98 × 33 3147 6,00 2 4,85 × 5,30 
1.1 b 98 × 29 2898 6,00 2 4,85 × 5,30 
2.1 a 98 × 33 3147 6,00 2 4,85 × 5,30 
2.1 b 98 × 29 2898 6,00 2 4,85 × 5,30 
3.1 a 98 × 33 3147 6,00 2 4,85 × 5,30 
3.1 b 98 × 29 2898 6,00 2 4,85 × 5,30 
4.1 a 98 × 33 3147 6,00 2 4,85 × 5,30 
4.1 b 98 × 29 2898 6,00 2 4,85 × 5,30 
5.1 a 98 × 26 2602 6,00 2 4,85 × 5,30 
6.1 a 98 × 29 2898 6,00 2 4,85 × 5,30 
7.1 a 41 × 28 1178 6,00 1 4,85 × 5,30 
7.1 b 41 × 28 1178 6,00 1 4,85 × 5,30 
7.1 c 38 × 28 1092 6,00 1 4,85 × 5,30 
8.1 103 × 

28
2908 4,10 2 5,30 × 4,00 

9 a 84 × 29 2463 8,90 2 5,10 × 5,50 
9 b 58 × 48 2760 8,90 – über/via a+c 
9 c 84 × 29 2451 8,90 2 5,10 × 5,50 

10.1 58 × 28 1645 4,10 2 5,30 × 3,95 
11.1 94 × 28 2657 4,10 4 5,30 × 4,00 
12 84 × 32 2671 10,89 1 7,60 × 4,85 
13 ∅ 27 576 19,17/7,16 – über/via 14,1 

14.1 34 × 24 752 4,49/6,56 1 4,50 × 4,15 
15.1 102 × 

24
2281 4,49/6,56 1 4,50 × 4,15 

16 ∅ 27 576 19,17/7,16 – über/via 15,1 
17 91 × 32 2920 8,40 2 4,28 × 4,65 
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  نقشه مركز نمايشگاهي برلين:  1 شكل شماره

  

 )ها واحدهاي سازماني ، شرح وظايف سازمان(ساختار و تشكيالت 

كارگزار تجاري  Business – broker 

بازمهندسي بر روي ساختار اين شركت انجام شد كه بر  1999مطابق نظر مديران ارشد سازمان در سال 

اي بود كه رابطه نزديكي با پيشرفت اين بازمهندسي به گونه. اساس آن، ساختار زير مورد تدوين قرار گرفت

طالعات در اين ساختار هاي فناوري اطالعات داشت و سعي شده تا بيشترين استفاده ممكن از فناوري ا
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شود از اين موارد هاي مجازي كه بر روي اينترنت برگزار مينمونه هايي همچون نمايشگاه. لحاظ شود

  .شودمحسوب مي

  :بخش اصلي تشكيل يافته كه عبارتند از 5ساختار حاضر اين شركت از 

  خدمات

-فروشي در اين بخش انجام مي خدمات مربوط به مديريت رويداد و كنفرانس و خدمات تبليغاتي و بليط

  .گيرد 

  4تداركات غذا و خواروبار

  . پذيرد هاي مربوط به كترينگ و پذيرايي در اين حوزه انجام ميمديريت و هماهنگي

  تسهيالت و امكانات

ها و تجهيزات و همچنين ارائه خدمات فني به بازديد كنندگان در اين بخش مديريت فني ساختمان

  . گيرد انجام مي

  بازاريابي و رسانه

  .گيرند بازاريابي راديو تلويزيوني ، اينترنتي و مطبوعات از جمله مواردي هستند كه در اين بخش انجام مي

  مركز صالحيت

در انواع مختلفي كه قبال اشاره شده بود، برعهده داشته و همچنين را مسئوليت برگزاري رويدادها  

 1نمودار شماره نمودار سازماني اين شركت در  .اين بخش است نيز از وظايف   مراسماتمديريت برگزاري 

  .شده است نشان داده

  هاي تابعهشركاء و شركت

ها ، تجهيزات ، كترينگ ،  لجستيكي و حمل و نقل  را با استفاده نمايشگاه برلين خدمات مربوط به ساختمان

  .دهدآورده شده است ،  ارائه مي سه شركتي كه در ادامه

                                                 
4 Catering 
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Capital catering Gmbh   
  كند ،  اين شركت بايكي از شركتهايي است كه تحت مالكيت تام شركت نمايشگاهي برلين فعاليت مي

  

 ساختار سازماني شركت نمايشگاهي برلين:  1نمودار 

 
  

  

  

  

 

  

 كترينگدر زمينه  را ...سازماندهي و ريزي،استفاده از رستورانهاي درجه يكي كه در اختيار دارد ، وظيفه برنامه

  .بر عهده دارد 

Capital facility GMbH & cokg (CFG) 

سيومي متشكل از كه تحت مالكيت نمايشگاه برلين و كنسر است )مشترك(مشاعي يك شركت شركت  اين

تجهيزات و كنترل و مديريت  ،ها داريها و هتلوظيفه مديريت كليه ساختمان قرار داشته ودو شركت ديگر 

عهده  و الكتريكي را بر هاي امنيتي، نقاشيسيستم ،ويدئو  ،هاي مخصوص و سيستم روشنايي خدمات نمايشگاه

  .دارد 

  هيئت مديره

  مركز صالحيت

 

 بازاريابي و رسانه

 

)Catering(تامين غذا تسهيالت و امكانات

 

 خدمات

تابلوهايساخت
  تبليغاتي

  مديريت رويداد
  مديريت كنفرانس

  بليط فروشي
  بازار مجازي 

 تبليغات و اسپانسر

 مديريت كترينگ
مديريت كترينگ 

  رويداد
 

مديريت فني
  هاساختمان

مديريت زير بناهاي 
  هاساختمان

خدمات بازرگاني 
  طه به رويدادهاوابس

  خدمات فني به
 شركت كنندگان

 اطالعات و ارتباطات
 مسافرتي و لجستيكي

 علوم زيستي
ها و تجهيزاتساختمان  

براي رويدادهاي  تجارت
  مصرفي
ها و رويدادهاي  كنگره

 )مهمان(خارجي
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كه تحت مالكيت تام نمايشگاه برلين است، طيف ) MB )MB Capital servicesشركت خدماتي 

به مجريان و شركت كنندگان هاي لجستيكي و تكنيكي كمك سازي در زمينه فراهم را وسيعي از خدمات

)exhibitor ( مي باشد اين خدمات شامل موارد زير  .دهد ارائه ميدر محل نمايشگاه برلين:  

  تابلوهاي تبليغاتيخدمات ساخت  -1

 براي شركت كنندگان فنيخدمات  -2

 فروش بليط -3

 ثبت نام -4

 بازار مجازي -5

 و كليه تنظيمات سازمان براي كنفرانس eventمديريت  -6

 براي ارتباط و اطالعات اينترنتي طرح -7

  روز سال 365هاي تجاري در مشتريان و شريكبه ت دهي اخدم -8

  نگاهي اجمالي به عملكرد نمايشگاه برلين 

هاي اجرا شده، تعداد محورهاي گردش مالي، تعداد نمايشگاه با توجه بهعملكرد شركت نمايشگاه برلين   

تعداد شركت كنندگان بررسي كنگره ها و كنفرانس هاي و هاي مهمان، تعداد بازديدكنندگان، تعداد نمايشگاه

، 2006تا  2003ري مربوط به سالهاي جدول آما( .ول زير ارايه شده استااطالعات آن در قالب جد شده كه

  ))berlin.de-www.messe: منبع 
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  2006تا  2003فعاليت هاي نمايشگاه برلين در سال هاي :  2جدول  

  

  نمايش ميزان پيشرفت شركت كنندگان:  2نمودار  

  
  

  

  

  

  

تعدادكل شركت 

كنندگان در 

  كنفرانس

عداد ت

كنگره و 

 كنفرانس

  بازديد كنندگان

  )ميليون نفر(
- شركت

  كنندگان

نمايشگاههاي 

 مهمان

تعداد 

  نمايشگاهها

تعداد 

  پرسنل

گردش مالي 

  )ميليون يورو(

  شاخصها 

  سال
170.000  771  1.8  28000 

 )خارجي66%(
15  115  500  168  2006  

170.000  654  2.105  27.727 40  84  326  130  2005  

300.000  620  1.5  22.783  32  15  360  124  2004  

160.000  647 2.007 22.127 38 11    119.3  2003  
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  ميزان پيشرفت مساحت استفاده شده:  3نمودار     

 
  

  

  تعداد بازديد كنندگان پيشرفت:  4نمودار

  


