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Hannover Messeهانوفراه شگينما

www.messe.de

يو معرفخچهيتار

بعد از جنگ جهاني، كشور آلمان تقريبا ويران شده و از نظر صنعتي داراي وضع نامناسب و از لحاظ مواد 

متوجه شدند كه تنها راهي كه موجب شود كشور آلمان از يغرببزرگقدرت هاي . خوراكي با كمبود مواجه بود

را به نمايش بگذارد و به كشور هاي مختلف صادر محصوالتشمتكي به خود باشد، اين است كه نظر اقتصادي

دستوراقتصادي به جهان، دولت و ارتش بريتانيا به آلمان توسعهبه همين دليل براي نشان دادن نمونه . كند

. را داد1947سپتامبر 7آگوست تا 18برگزاري يك نمايشگاه از 

در بين . تغيير يافت) Detusch Messe AG(نامش به 1980در و تاسيس شد 1947اين نمايشگاه در 

آوريبراي مدرنيزه كردن و به روز مارك آلمانميليون 6/1اين شركت بيشتر از 2000تا 1990هاي سال

.تسهيالتش هزينه كرده است

Deutsche Messe AGو تحتشده ست كه به طور خصوصي سازماندهييك شركت سهامي خصوصي ا

كليه قرار داد ها با . است.Deutsche Messe AGمالك زمين نمايشگاه . قوانين جمهوري فدرال آلمان است

.نمايش دهندگان و توافق هاي شركت در نمايشگاه و قاعده اجاره طبق قانون مدني كشور آلمان است
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سهامداران

و سهام داران در سرمايه اسمي درصد سهام.1جدول

سهام ثبت نامي در سرمايه اسمي اين شركتسهم سرمايه اسميدرصد

lower saxonyايالت 49.832%

شهر هانوفر49.832%

ايالت برمن-شهر0.207%

0.129%Greater Hannover

جمع100%

سهامداران، شركت هاي تابعه داخلي و بين المللي. 2جدول

Deutsche Messe AG

شركت هاي تابعه بين الملليابعهشركت هاي تسهام داران

ADAC Fahrscherheitszentrum 

GmbH

German Exposition 

Corporation International 

GmbH

Gesellschaft fur 

Verkehrsforderung mbH

Shanghai New int. ExpoCenter

Elektro-Messehaus 

Hannover GmbH

Fachausstellungen 

Heckmann GmbH

Messe Gastronomie 

Hannover GmbH

Travel 2 Fairs GmbH

Hannover Messe International 

Gmbh

Hannover Fairs Australia

Hannover Fairs China Ltd., 

Hong Kong

Hannover Fairs China Ltd., 

Shanghai

Hannover Messe International 

Istanbul

Hannover Fairs South America 

Ltda.

Hannover Fairs USA Inc.
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دادهايانواع رو

.كرديتوان بررسيو نوع آن م1داديت رويدگاه ماهيشود از دو ديشگاه هانوفر برگزار ميكه در نمارا ييدادهايرو

:داد يت رويماهاز منظر�

يصنعت و تكنولوژ•

كيحمل و نقل ولجست•

يكشاورز•

بهداشت ، سالمت و آموزش•

ي، تجارت و خدمات تخصصيعمده فروش/ يخرده فروش•

هيساختمان و لوازم و اثاث•

ينواده و سرگرم، خايزندگ•

داد ياز منظر نوع رو�

شرو يهاي بين المللي پنمايشگاه•

هاي عمومينمايشگاه•

هاي خارج از  آلماننمايشگاه•

نه يبرتر در زميشگاههاين نوع مربوط به نمايكه اداشتاشاره يستيدر مورد نوع اول بايم بندين تقسيدر ا

 IAAو CeBIT ،EMO Hannover2يشگاههايبه عنوان نمونه از نما. دشونيخود م

NUTZFAHRZEUGE3توان نام برد يم.

������� �	� ���
 �� �� ���� �� ����� ���.
٢ The World of Machine Tools

٣ Motor Vehicles, Equipment and Systems for the Transport of Goods and Passengers
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:باشدير ميبه شرح ز2007سال يشگاهيبرنامه نما

2007سال برنامه نمايشگاهي در .3جدول

دادينواع روا داديتعداد رو

شروينمايشگاههاي بين المللي پ ٢٠

نمايشگاههاي عمومي ٣٩

نمايشگاههاي خارج از  آلمان ٣٨

مجموع ٩٧

2007سال برنامه نمايشگاهي در .1شكل

�	ه
	ي �	��
��� ا����� 
�و��
21%

� ه	ي 	��	��
�� �!
40%

� ه	ي 	��	��
(	رج از  %��	ن

39%

و 40با توجه به جدول و نمودار باال مشخص مي گردد كه نمايشگاه هاي عمومي و خارج از آلمان به ترتيب با 

.درصد كل رويداد ها، بيشترين سهم از برنامه هاي نمايشگاه را به خود اختصاص مي دهند39

يكيزيفضا و مكان ف

متر 000/000/1"نمايشگاه هانوفر داراي مساحتي حدودا

متر 265/495مساحت كل باسالن سرپوشيده 27مربع،

متر مربع فضاي آزاد قابل 880/57مربع است و همچنين 

. مي باشداستفاده 

ساير مشخصات فيزيكي اين نمايشگاه بطور مختصر به 

: صورت زير است

متر مربع 000/000/1: مساحت كل•

27: تعداد سالن•

)ور خالصبه ط(متر مربع 265/495: هامساحت كل سالن•

متر مربع880/57: مساحت سايت فضاي آزاد•
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اتاق و سالن35: كنفرانسمركز •

ماشين000/39حدودا : ظرفيت پاركينگ•

زمين نمايشگاه

متر 000/58متر مربع فضاي بسته و 000/496اين نمايشگاه بزرگترين مركز نمايشگاهي دنيا است و داراي 

.همه اين مشخصات نشان دهنده بزرگي و وسعت اين نمايشگاه استكه . سالن مي باشد27مربع فضاي آزاد و 

هاسالن

هاي جهاني رعايت در نمايشگاه هانوفر استاندارد

هاي گيريشده، معماري سالن نمايشگاه و تصميم

رويدادالزم امنيتي براي اندازه و اشكال گوناگون 

. استصورت پذيرفتهها 

كنفرانسمركز 

5232راي مساحتي حدود اين مركز كنفرانس دا

ها با رويدادبرگزاري انواع تيقابلو بودهمترمربع 

. متر مربع است1260تا 30اتاق كنفرانس و از نظر اندازه در ابعاد 35داراي . نفر را دارد1300تا 10ظرفيت 

و قابليت ها، پارك سرسبز و يك محيط راحت و كارا است كه امكاناي بين سالنهم چنين داراي مسير شيشه

به طور رويدادتقسيم بندي مركز نمايشگاهي براي برگزاري رويداد هاي كوچك و يا خيلي بزرگ و چندين 

. همزمان وجود دارد

اين . كنددر ساير كشورها برگزار مييشگاه تجارينما10در آلمان و يشگاه تجارينما50هر ساله حدود 

. كشور جذب كرده است100بازديد كننده را از بيشتر از ميليون 8/2نمايش دهنده و 000/27ها رويداد

: اي است مانندتمركز اين مركز نمايشگاهي روي كاالهاي سرمايه

تكنولوژي اطالعات و ارتباطات•
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مهندسي مكانيك و واحدهاي صنعتي•

مهندسي برق و الكترونيك•

وسيله نقليه •

تجهيزات و ماشين آالت كشاورزي•

ن مركزيبه ايدسترس

ر نمايشگاهي هانوفر، از طريق ماشين، قطار و هواپيما به راحتي در دسترس است و عالوه بر آن شامل شه

ارتباطاين مركز نمايشگاهي يك . استتفريحات زياد و جذابيت هاي بسياري براي شركت كنندگان نمايشگاه 

ك توقف در ايستگاه ساخته و طبق برنامه قطار ي. جنوب دارد–غرب و شمال –مستقيم با اتوبان اصلي شرق 

خط 2همچنين از عمده شهرهاي اروپا پرواز مستقيم به شهر هانوفر وجود دارد و . شده به اسم نمايشگاه دارد

.راه آهن شهري، قابليت ارتباط راحت نمايشگاه را با مركز شهر فراهم كرده است

تركيب نيروي انساني

ين تعداد زياد با توجه به بزرگي نمايشگاه و تعداد زياد سالن پرسنل تمام وقت است كه ا650اين شركت داراي 

.ها و در نتيجه امور خدماتي و نمايشگاهي زياد قابل توجيه است

خدمات

د كنندگان قرار يانواع خدماتي كه اين مركز ارائه مي دهد در دو گروه خدمات مخصوص شركت كنندگان و بازد

. رنديگيم
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انژه  نمايش دهندگيخدمات و

همچنين تبليغات براي . كليه خدمات اجرايي و تداركات مربوط به برگزاري نمايشگاه به خوبي انجام مي شود

فراهم نيز ارائه On-lineهاي مربوط به مطبوعات و رسانه ها وخدمات جذب بازديد كنندگان بيشتر و فعاليت

.گشته است

گانژه بازديدكننديخدمات و

ريزي سفر ندگان كليه خدمات مربوط به ثبت نام براي شركت در نمايشگاه و برنامهاين نمايشگاه براي بازديد كن

همچنين كليه خدمات جستجو براي يافتن محصوالت و نمايش دهندگان مورد نظر نيز ارائه . را انجام مي دهند

ت مورد نظر در ضمن كليه اطالعا.براي افراد داراي ناتواني نيز تسهيالتي در نظر گرفته شده است. مي شود

. بازديد كنندگان نيز ارائه مي شود

:كه اشاره شد، خدمات پشتيباني نيز انجام مي شوديعالوه بر خدمات

خدمات كيترينگ•

خدمات اجاره•

كنفرانسمركز •

رستوران•

برگزار كنندگان شخص ثالث

مـي كنـد و كليـه    مجري و برگزار كننده نمايشـگاه هـا فعاليـت   به عنواناين نمايشگاه به عنوان شخص ثالث 

:دهدخدمات زير را ارائه مي 

اياجارهكنفرانسهاي نمايشگاهي و مركز سالن•
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كيترينگ•

هاي نمايشتكنيك/ تجهيزات كنفرانس•

ايدكور و مبلمان اجاره•

هاي فوق برنامه و وسايل آسايش و راحتيارائه فعاليت•


