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این به . بیلیون دالر رسیده 3/24رشد داشته و درآمد آن به % 7/1، تنها 2014رشد در سال % 2/4در مقایسه با : تجربه کرد 2015هاي جهان رکود را در سال بازار نمایشگاه

پس از ایاالت متحده  دومین بازار بزرگن به عنوا چین.  دلیل افت چشمگیر بازار نمایشگاه در روسیه و برزیل، وضعیت سکون در ترکیه و فرانسه و سالی ضعیف در آلمان است

بازارهاي نوظهور و منطقه . رسدمی 1ي مرکبنرخ رشد ساالنه% 6/4به  2020هاي جهان تا سال بینی کرده که رشد بازار نمایشگاهپیش AMR. آمریکا، از آلمان پیشی گرفت

ي کلی اقتصاد وضعیت بهتر شده و این به سبب شرایط بهبود یافته1اینکه در بازارهاي متوازن شوند، عالوه برهاي جهان میهمچنان سبب رشد بازار نمایشگاه خلیج فارس

قبال  نوظهور ي بازارهمچنان ادامه دارد، هرچند آینده مکزیک و اندونزيافزایش برگزارکنندگان بازارهاي نمایشگاهی نوظهور در ردیف هاي دوم و سوم، مانند . کالن است

در کوتاه مدت با مشکالت دست و پنجه نرم کنند، اما انتظار  روسیه و برزیلشود که بینی میپیش. بات است و به شدت وابسته به ثبات سیاسی کشور استثبی ترکیه جذاب

ما اشباع شده، با رشد کندتري در مقایسه با بازارهاي متوازن همچنان مقاوم ا. یابدو فضاي سیاسی آنها ثبات می بهبود یابند، از آنجا که اقتصاد کالن 2018رود که پس از می

 (Brexit)»ي اروپاگیري انگلیس از اتحادیهکناره«به شدت تحت تأثیر واکنش بازارهاي زیربنایی به چالش  انگلستاني بازار آینده. مانندبازارهاي نمایشگاهی نوظهور، باقی می

  .است

 برگزارکنندگان به ارزش. رویداد، بیش از پیش به نیازهاي بازدیدکننده توجه دارند/ابزارهاي دیجیتالی و محتواي نمایشگاهگذاري در برگزارکنندگان نمایشگاهی، با سرمایه

هاي گیريتصمیمکنند ابزارهاي مناسبی را براي دریافت اطالعات و تحلیل به کار گیرند تا بتوانند آن اطالعات را به دانشی ارزشمند براي اند اما تالش میپی برده اطالعات

  . کنندگان نمایشگاهی تبدیل کنندبهتر و نتایج بهتر براي شرکت



متوسط بوده و بیشتر در بازارهاي متوازن روي داده که در این میان ایاالت  2015/2016در سال هاي ) خرید یک شرکت از سوي شرکتی دیگر(هامبادالت شرکت/وضعیت خرید

 International ، خرید موجودي اوراق بهادارUBMدر ایاالت متحده آمریکا از سوي  BJIخرید موجودي اوراق بهادار : مبادالت قابل توجه شامل. متحده پیشتاز بوده

Breakbulk  از سويITE  و خریدFIME  از سويINFORMA . 

-ها گردش پول نقد وجود دارد و پیشتوانند بسیار سودآور باشند؛  در آنها مینمایشگاه/رویدادها. ها بخشی بسیار جذاب باقی خواهد ماندبه دالیل زیادي، بازار نمایشگاه

، اما امکان تبدیل وجه نقد در این صنعت به شکلی عالی ”IT”اي تکنولوژي اطالعاتهاي سرمایهبا وجود افزایش هزینه. شوندخت میهاي غرفه که یک سال قبل پرداپرداخت

ها نامنسجم ایشگاهنم گفتنی است که بازار. ها باال است، میزان ثبات درآمد نمایشگاه%70تا حدود % 65ها از حدود کنندههمچنین، با وجود درصد متغیر شرکت. باقی مانده

  .آوردالمللی فراهم میهاي قابل توجهی براي اتحاد بینماند اما فرصتباقی می

  

  

  
1 - The compound annual growth rate (CAGR) is the mean annual growth rate of an investment over a specified period of time longer than one year. 

  .گذاري در طول مدت زمانی معین، بیش از یک سالیک سرمایه ينرخ رشد ساالنه
١ - Mature Marketsوضعیتی که در آن رشد قابل توجهی اتفاق نیفتاده یا در آن نوآوري نیست. اند، اشاره به بازارهایی دارد که به وضعیت توازن رسیده. 

 


