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گام 1: انتخاب نمایشگاه مناسب برای شرکت خود

انتخاب بهترین نمایشگاهی که مناسب فروش، بازاریابی، مارک یا سایر اهداف شرکت شما باشد، اولین 
گام برای موفقیت شــما است. گو اینکه انتخاب دشواری اســت، از آنجا که هر ساله حدود 000 ،30 

نمایشگاه معامله ی شرکت با شرکت B2B در جهان برگزار می شود.
برای آسان شدن فرایند انتخاب، راه های زیر پیشنهاد می شود:

1-   به نمایشگاه های جهانی ای توجه کنید که در بخش صنعتی مناسب شرکت شما برگزار می شوند.
2-   این نمایشــگاه ها را بر اساس اهمیتشان در آن بخش، به همراه جذابیت محلی، ملی یا بین المللی 

آنها، ارزیابی کنید. برای مثال، چه مدت برگزار شده اند؟
3-   اگر رقیب شــما در این رویدادها غرفه دارد، نشانه ی خوبی است که شما نیز باید در آنها حضور 

داشته باشید.
4-   جمعیت نگاری )معیارها یا داده های مکتوب در مورد بازدیدکننده ها، شرکت کننده ها، مطبوعات، 
تشــریفات و غیره( مخاطب خود را به دقت مطالعه کنید. بیوگرافی بازدیدکننده ی نمایشــگاه، امکان 
بالقوه ی خوبی برای فروش یا گردآوردن مشــتری های احتمالی خدمات یا محصول، به شــرکت شما 

می دهد. آیا مشتری های شما در نمایشگاه شرکت می کنند؟
5-   اگر تمرکز شما بر روی برند کردن شرکت تان است، این معیارهای بازدیدکننده به شما کمک می کند 

که بفهمید آیا فرصت این کار هست یا خیر.
6-   مطمئن شــوید که شرکت برگزارکننده ی نمایشگاه، از شهرت مالی خوبی برخوردار است. تحقیق 

کنید که چه مدت در این حرفه فعالیت داشته.
7-   کل فضای جغرافیایی نمایشگاه باید مطابق نیازهای بازاریابی شما باشد.
8-   امکانات نمایشگاه باید بررسی شود، به خصوص خدمات تکنولوژی آن.

9-   شهر میزبان نمایشگاه را بررسی کنید- آیا هتل های خوبی در نزدیکی نمایشگاه وجود دارند؟ چه 
امکانات تفریحی و سرگرم کننده ای برای مشتری های فعلی شما وجود دارد؟

10-   راه های دسترسی به نمایشگاه را از طریق هوا، راه آهن، خودرو و غیره بررسی کنید، چرا که بر 
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مقدمه

نمایشــگاه ها بهترین فرصت بازاریابی رو در رو برای شــرکت های جهان هستند. نمایشگاه ها امتیاز 
فروش، بازاریابی، تحقیق، مارک ، و ســود مالی چشمگیر به شــرکت هایی می دهند که آگاه به برخی 

زیربناهای مهم بازاریابی نمایشگاهی هستند.
تصمیم گیرنده های اجرایی، پیوسته به نمایشــگاه ها به خاطر کسب اطالعات خریدنی »رتبه ی اول« 
داده اند، از آن رو که نمایشــگاه از 12 ابزار رســانه ای دیگر، از جمله نامه نگاری مســتقیم، آگهی و 
تبلیغ، بازاریابی تلفنی و غیره، پیشــی می گیرد. نمایشــگاه ها تنها ابزار فروش و بازاریابی هستند که 
بازدیدکننده ای را به غرفه ی شرکت شما در محیط فروش رو در رو  معرفی می کند که صالحیت او قبل 
از برگزاری نمایشگاه بررسی شده است. و این بازدیدکننده ها، بازدیدکننده های دعوت شده، برای بودن 

در نمایشگاه زمان و هزینه ها ی ارزشمند خود را صرف می کنند.
پیتر دراکر   در کتاب خود » جامعه ی پســا سرمایه داری« این عصر جدید را دوران تخصص و دانش 
نامیده. » ما دیگر چیزی نمی ســازیم و راه نمی اندازیم؛ ما از دانش برای دانش استفاده می کنیم.« و از 
آنجا که نمایشگاه ها فرصت اصلی برای انجام این هدف هستند، UFI، انجمن جهانی صنعت نمایشگاهی 
این استراتژی بازاریابی را تقدیم شرکت های نمایشگاهی و برگزارکننده های نمایشگاه ها می کند و آنها 
نیز می توانند این اطالعات را در اختیار شــرکت کننده های خود قرار دهند. بیشتر داده های این تحقیق 
بر اساس مطالعات اولیه ی مرکز تحقیقات صنعت نمایشگاهی)CEIR(، واقع در شیکاگو، ایلینویز، ایاالت 

متحده ی آمریکا، است.
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گام 2: تعیین هدف

گام دوم برای موفقیت نمایشــگاه، مشــخص کردن هدف برای حضور شرکت تان در نمایشگاه است. 
متأسفانه 71 درصد شرکت های نمایشگاهی هدف یا استراتژی برای حضورشان تعریف نمی کنند. حتی 
بدتر، فقط نیمی از شرکت ها بر اساس اهداف مشخص خود عمل می کنند. با وجود این، شرکت هایی که 

هدف و معیار برای خود تعیین می کنند، پیوسته به موفقیت های بزرگی دست می یابند.
با داشــتن هدف، عملکرد شرکت شما در نمایشــگاه از هر جنبه ای مشخص می شود: استراتژی های 
بازاریابی، برنامه ریزی های برندســازی، بودجه ها، معماری غرفــه، گرافیک، محصوالت، اطالعات 

مکتوب، حمایت تکنولوژی اطالعات و پرسنل ضروری.

اهداف و فروش

عالوه بر این، اهداف به پرسنل غرفه انگیزه ی فروش می دهد، به خصوص اگر فروش بر حسب کیفیت 
و کمیت تماس های پرســنل سنجیده شوند. این به این معناست که باید اهداف شرکت تان را تبدیل به 
اهداف شــخصی هر یک از پرسنل تان در نمایشگاه بکنید. تحقیقات پیوسته ثابت کرده که شرکت های 

نمایشگاهی موفق، اهداف مربوط به فروش را اولویت خود کرده اند.

اهداف اولیه

برای تعیین اهداف، باید مشــخص کنید که شــرکت تان قصد فروش، تبلیغ، بازاریابی، مارک سازی یا 
اطالع رسانی چه چیز- و به چه کسی- را در نمایشگاه دارد. اهداف معمول، ترکیبی از موارد زیر هستند:

1-   افزایش فروش از طریق سفارش های تازه یا یافتن شایسته ترین خریداران بالقوه نمایشگاه های 
بازرگانی 

2-   معرفی کاالها یا خدمات تازه
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مشتری های شما تأثیرگذار است. آیا امکانات حمل و نقل دیگری نیز موجود است؟
11-   خدمات حمایت گرایانه ی نمایشــگاه را بررسی کنید. برای مثال، خدمات ترجمه معموال مورد 

نیاز است.
12-   نکته آخر اینکه: زمان برگزارشدن نمایشگاه و مالحظات سیاسی، عوامل مهمی به شمار می آیند.

پس از بررسی کامل موارد فوق، با نمایشگاه هایی تماس بگیرید که مناسب اهداف بازاریابی و نیازهای 
شما هستند. فراموش نکنید که نمایشگاه ها برای فروش فوری هستند، یا فرایند فروش های آینده را به 

مقدار زیادی کوتاه می کنند.
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گام 3: بازاریابی برای گروهی از مشتری های خاص 
)یافتن بازار هدف(

بازاریابی برای گروهی از مشتری های خاص، گام مهم بعدی در روند بازاریابی نمایشگاه است. به لحاظ 
تئوری بسیار ساده است: با بازدیدکننده هایی که مایل به دیدن شان در نمایشگاه هستید، تماس می گیرید 

و اطالع می دهید که محل غرفه تان کجاست و کاالی نمایشی و  محصول برند شده تان چیست.

دسته های مختلف بازدیدکننده

هر نمایشگاه معتبری دارای بازدیدکننده هایی است که به دسته های زیر تقسیم می شوند:
1-   خریداران و یا تعیین کننده های خرید، بعضی برای اولین بار به نمایشــگاه می آیند و بعضی دیگر 

بازدیدکننده های وفاداری هستند که هر سال به نمایشگاه سر می زنند؛
2-   نماینده های رسانه ها )مکتوب و الکترونیک(؛

3-   افراد بسیار مهم، تشریفات یا اندیشمندان؛
4-   بازدیدکنندگان بین المللی؛

5-   دانشجویان، که شاید خریداران تأثیرگذاری در آینده باشند؛
6-   سایر فعاالن صنعت نمایشگاهی.

مخاطب خاص واقعی

باید در مورد تعداد بازدیدکنندگان پیش بینی شده در نمایشگاه واقع گرا باشید. شما و تیم تان باید درک 
کنید که تمام بازدیدکننده ها عالقه ای به کاالها و خدمات نمایشی شما ندارند. در واقع، تحقیقات ثابت 
کرده که تقریبا 15 درصد مخاطبان نمایشگاه عالقه ای کلی به محصوالت و خدمات دارند. برای اطمینان 

از درستی برنامه ریزی خود در نمایشگاه، 10 درصد بازدیدکننده ها را مخاطب خود بدانید.
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3-   گسترش روابط تان با مشتری های کنونی
4-   انجام تحقیقات بازاریابی

5-   جمع آوری اسم هایی که می توان با آن ها تماس گرفت و باید در فهرست ای میل شرکت گنجانده 
شوند

6-   گشایش بازارها یا قلمروهای جدید
7-   جلب توجه رسانه ها و تبلیغات رسانه ای

8-   یافتن رقبا
9-   گسترش تصویر یا برند شرکت

10-   برگزاری جلسات فروش هماهنگ با نمایشگاه
11-   آموزش بازدیدکننده ها

12-   استخدام کارمندان جدید
تعیین هدف، اولین گام در بازاریابی موفق نمایشگاه است. همانگونه که الرنس جی. پیتر، استاد بازاریابی، 

گفته: » اگر ندانی به کجا می روی، احتماال در جایی دیگر به پایان کار می رسی.«
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3-   از تمــام فرصت های تبلیغاتی جدید در اینترنت اســتفاده کنید. بســیاری از برگزارکننده های 
نمایشگاهی، لینک های مستقیم به وب سایت شرکت شما می دهند، و همین طور فرصت های تبلیغاتی 
آنالین عالی برای شما فراهم می کنند. » بنرهای تبلیغاتی« یا وبالگ های معروف به » بالگ« می توانند 
به شــکل تأثیرگذاری توجه ها را به ویژگی های خاص و محل غرفه ی شــما جلب کنند. استفاده از 

زبان های مناسب را فراموش نکنید.
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گام 4: ارتباط های پیش از نمایشگاه با 
بازدیدکننده هایی که برای اولین بار از نمایشگاه 

دیدن می کنند

ارتباط با مخاطب خاص یعنی انتخاب میان بســیاری گزینه ها برای ارتباط، اما به یاد داشــته باشید: 
بازدیدکننده ها پول و وقت ارزشمند خود را صرف بازدید از نمایشگاه می کنند- بنابراین باید هر چه در 
توان دارید انجام بدهید تا احساس کنند سرمایه شان به هدر نرفته. همچنین، از زبان و لهجه ی درست 

در ارتباط های خود استفاده کنید.
در هر نمایشگاه معمولی، 40 درصد مخاطبان برای اولین بار در نمایشگاه شرکت می کنند. افزون بر این، 
بیش از 50 درصد این خریداران مهم و/یا تعیین کننده های خرید در ســال آینده در نمایشگاه دیگری 
شرکت نمی کنند. این موضوع، فرصت بزرگی برای شرکت شما است. در واقع، تحقیقات نشان می دهد 
که نماینده های فروش شما در سال قبل احتماال با 88 درصد از مخاطبان شما تماس نگرفته اند. بنابراین 
باید این مخاطبان را در جریان حضور خود در نمایشــگاه قرار دهید. روش های زیر را برای این کار 

پیشنهاد می کنیم:
1-   آگهــی در نشــریه های- مکتوب و الکترونیکی- قبل از نمایشــگاه و در شــماره های خاص 
نشــریه های بازرگانی صنعت نمایشــگاهی. توضیح در مورد ویژگی های مهم فروش غرفه تان، محل 
و مســئول غرفه تان و غیره، را فراموش نکنید. آگهی قبل از نمایشگاه می تواند فعالیت غرفه تان را در 
نمایشگاه بیش از دوبرابر کند، از آن رو که 83 درصد بازدیدکننده ها به کمک تبلیغات پیش از نمایشگاه/

یا پیش نمایش ها برای بازدید خود برنامه ریزی می کنند.
2-   در غرفه تان » برنامه های خاص نمایشــی« یا تبلیغات دیگری ترتیب دهید تا جایگاه شرکت و 
محصوالت شــما به شکلی مثبت مشخص شود. و  پیام بازاریابی خود را به انواع مختلف بازدیدکننده، 
با تعریفی مناسب همان دسته، منتقل کنید: به آن ها اطمینان دهید که در صورت کار با شما، زندگی بهتر 

می شود و پول شان را پس انداز کرده اند.
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کنید: نیمی از آن محصول خاص را برای این بازدیدکننده های چند ساله بفرستید و از آن ها دعوت کنید 
که برای گرفتن نیمه ی دیگر آن محصول به غرفه ی شما در نمایشگاه مراجعه کنند. 

تبلیغات 

تبلیغ نیز برای این گروه مهم اســت زیرا به حضور شــما در نمایشــگاه قدرت می دهد و به شــهرت 
شرکت تان می افزاید. حتی به تلفن زدن به مشتری های موجود و تصمیم گیرنده های مهم فکر کنید؛ این 

تماس های تلفنی شخصی تأثیر بسیار مثبتی دارد.
همچنین فرصت های تبلیغاتی متنوع را ارزیابی کنید، از آنجا که هر کدام، بسته به نیازتان، موثر هستند:  
وب ســایت های شبکه ی بزرگ جهانی)www(، آگهی های مکتوب در نشریه های نمایشگاهی، جراید 
صنعتی، روزنامه های محلی و منطقه ای، بیلبوردهای فضای باز، رادیو و تلویزیون، برنامه های ویدئویی 
هتل ها، کیوسک های رســانه های جمعی یا بنرهای نصب شده در سراسر نمایشگاه، آگهی های روی 

اتوبوس و غیره.

خبرنامه ها

خبرنامه هــای مکتوب یا الکترونیک، روش موثر دیگری برای تبلیغ غرفه تان در نمایشــگاه اســت. 
مشتری های خاص شما به راحتی می توانند اطالعات سودمند را مطالعه و کسب کنند. بر طبق پروفایل 
بازدیدکننده ها، خبرنامه می تواند به زبان های مختلف باشــد، با وجود این سعی کنید از تکنیک های 
افزایش سود استفاده کنید. خبرنامه، شرکت شما را در جایگاه کارشناس صنعت نمایشگاه قرار می دهد. 

فرستادن خبرنامه قبل و بعد از نمایشگاه به عنوان آخرین تبلیغ، تأثیرگذارتر است.

حمایت مالی

به منظور نشان دادن حمایت از نمایشگاه، حمایت مالی راه موثری است. یقین یابید که بسته ی حمایت 
مالی ســبب شهرت بیشتر شرکت شما می شود. و مطمئن شوید که مخاطب خاص شما از حامی مالی 
بودن شما در نمایشگاه اطالع دارد، زیرا این موضوع تعهد شما را به صنعت نمایشگاه به شکل روشنی 

نشان می دهد.
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گام 5: ارتباط های پیش از نمایشگاه با 
بازدیدکننده های چند ساله

یکی دیگر از نتایج تحقیقات CEIR این است: 60 درصد از مخاطبان نمایشگاه، 2 یا چند سال متوالی از 
نمایشگاه بازدید کرده اند. 

برگزارکننده ی نمایشگاه می تواند با فراهم کردن فهرست نشانی های پستی و سایر اطالعات دیگر، به 
شما در دسترسی به این گروه از بازدیدکننده ها، به شکلی موثر کمک کند. سپس شما می توانید با ارسال 
نامه های مستقیم به این سری از خریداران خاص یا تعیین کننده های خرید مهم بگویید که امیدوارید در 
نمایشگاه آینده آن ها را ببینید. یک برنامه ی پستی مستقیم موثر می تواند بازدیدکننده های غرفه ی شما 

را تا 53 درصد افزایش دهد.

ارسال مستقیم نامه

ارســال مستقیم نامه ی شخصی، ترغیب کننده ی بسیار موثری اســت و حداقل باید سه نامه بفرستید. 
تحقیقات نشــان داده که هر نامه ای بازدیدکننده های بیشــتری را به غرفه تان می کشاند: یک نامه 25 
درصد، دو نامه 50 درصد و سه نامه 75 درصد به تعداد بازدیدکننده های شما اضافه می کند. بعالوه، با 

هر نامه ای که می فرستید، نگاه خریدار به غرفه ی شما در نمایشگاه مثبت تر می شود.
 

ارسال محصوالت خاص

از دیگر شیوه های موثر در جلب مخاطب، ارسال محصوالت تبلیغاتی و رایگان یا خاصی است که به 
شکلی نوآورانه همراه با نامه های مستقیم برای مخاطب نمایشگاه ارسال می شود. محصولی بی نظیر را 
انتخاب کنید، در صورت امکان محصولی خاطره انگیز و بی ضرر برای محیط زیست. به این شیوه توجه 
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گام 6: دیدگاه های مدیریت

شــک نکنید که فعالیت های پیش از نمایشگاه شــما، ارزش تالش را دارند، از آنجا که 75 درصد کل 
بازدیدکننده ها، با برنامه ریزی قبلی بــرای دیدن غرفه ای خاص و اغلب ارزیابی و خرید محصول به 
نمایشگاه می آیند. برای این که شرکت شما یکی از چنین شرکت هایی باشد، تبلیغات پیش از نمایشگاه 
بهترین راه رســیدن به این هدف است. در نمایشگاه های بزرگ  تر نیز که بازدیدکننده ها باید در آن از 
زمان خود حداکثر اســتفاده را بکنند، آن ها به شدت تحت تأثیر دیده ها و شنیده های قبل از نمایشگاه 

هستند.

نتایج تحقیق از رؤسای کل شرکت ها

 شــرکت اینکام اینترنشنال)که دفتر مرکزی آن واقع در شــیکاگو است( از رؤسای کل شرکت ها دلیل 
حضورشان را در نمایشگاه ها پرسیده و پاسخ آن ها بسیار مثبت بوده:

84 درصد گفته اند به دلیل تماس شخصی با مشتری های خود؛
78 درصد به دنبال ارزیابی بازار بوده اند و نمایشگاه ها را بهترین راه برای انجام این کار دانسته اند؛

69 درصد به دنبال این بوده اند که بدانند رقیب شان چه می کند؛
66 درصد به دنبال حمایت از پرسنل نمایشگاهی خود بوده اند؛

در اینجا به تحقیق جالب دیگری اشــاره می کنیم: طبق نظرســنجی صورت گرفته از رؤسای کل، 18 
درصد از آن ها به این دلیل در نمایشــگاهی خاص مشارکت کرده اند که یک شرکت نمایشگاهی ثبت 
نام در آن نمایشگاه را برای آن ها رایگان کرده. اگر برگزارکننده ی نمایشگاهی ثبت نام در نمایشگاه را 

رایگان کند، مشارکت شما را با این گروه مدیریت تقویت کرده.
و در پایان، تحقیق اخیر از موفق ترین شــرکت ها نشــان داده که وجه اشتراک همه ی آن ها یک چیز 
اســت: همه ی آن ها تبلیغات پیش از نمایشــگاه یا بازاریابی برای مشــتری خاص داشته اند. بعضی 
شرکت ها به اشــتباه گمان می کنند یافتن مخاطب خوب برای نمایشگاه، صرفا وظیفه ی برگزارکننده 
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و در پایان: بدون برنامه یا شانســی کار نکنید: نمایشــگاه ها را بخــش جدایی ناپذیر »برنامه فراگیر 
بازاریابی«  شرکت خود کنید. تحقیقات نشان داده که شرکت کننده هایی که با برنامه ریزی دقیق، سایر 
رسانه های بازاریابی را با برنامه های نمایشگاهی خود تلفیق می کنند، در جذب مخاطب خاص خود و 

تبدیل آن ها به فروشنده های مهم و شایسته موفق تر هستند.
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گام 7: انتخاب پرسنل برای غرفه

مهم ترین مسئله ی شما انتخاب افرادی است که به شرکت و محصوالت غرفه ی شما عالقمند باشند. با 
داشتن افراد چند زبانه، چند برابر سود می کنید.

اگر غرفــه ای بزرگ دارید، ترکیبی از کارمندان مختلف را به کار بگیرید- مثال مدیران، کارشناســان 
بازاریابی و فروش و افراد پشــتیبان فنی- چرا که هرکدام نقشــی حیاتی در برخورد با مشتری دارند. 
برای مثال تحقیقات نشــان داده که پشتیبان های فنی برای حل کردن آنی مشکالت ناشی از استفاده از 
محصوالت یا خدمات تولید شــده با تکنولوژی برتر، ارزشمند هستند و عالوه بر این بهتر می توانند با 

افرادی شبیه خود؛ عالقمند به تکنولوژی، ارتباط برقرار کنند.
اگر بودجه ی شما در حدی نیست که بتوانید تعداد زیادی پرسنل در غرفه تان داشته باشید، برای جواب 
فوری به سوال های بازدیدکنندگان، از تلفن یا کامپیوتری استفاده کنید که به واحد فنی یا دفترتان متصل 

است.
بازدیدکننده ها محصوالت نمایشــی را بیشتر به خاطر می سپرند تا طراحی غرفه و اطالعات مکتوب 
را: ظاهر کارمندان تان بسیار مهم است از آنجا که بخش جدایی ناپذیر تصویر شما در فضای نمایشگاه 
هستند. همچنین توانایی شان در صحبت کردن به زبان درست آن منطقه ضروری است؛ برای اطمینان از 

تجربه ی مثبت بازدیدکننده، شاید نیاز به استخدام مترجم یا دانشجو داشته باشید.
در تحلیل نهایی، مهم ترین چیز داشتن تیمی نمایشگاهی است که خوب بتوانند با هم کار کنند، در مورد 

محصوالت و خدمات شما صاحب دانش باشند و بتوانند به بازدیدکننده کمک کنند.
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است. شــرکت کننده های زیرک می دانند که در این مسئولیت شریک هستند و تبلیغات کلید موفقیت 
است. و نکته ی آخر این که: هر اقدامی که قبل از برپایی نمایشگاه انجام بدهید، هنگام نمایشگاه سود 

واقعی نصیب تان می کند.
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گام 9: فروش در غرفه

بعضــی اعضای تیم ممکن اســت نحوه ی فروش را در غرفه ندانند و بعضی دیگر ممکن اســت برای 
اولین بار در نمایشگاه حضور داشته باشند. برای عملکرد موفق این افراد باید نمایشگاه، مخاطب آن و 

تکنیک های درست فروش را به طور مختصر برای آنها شرح داد.
نتیجه ی بررسی رفتار تصمیم گیرنده های اجرایی یا مدیران نشان داده که 46 درصد آنها هنگام حضور 
در نمایشگاه، کاال خریده اند. و 26 درصد از آنها در آخرین نمایشگاهی که شرکت کرده اند سفارش های 
خرید امضا کرده اند. از این رو، برای تیم شما مهم است که محصوالت خود را در غرفه بفروشند، نه اینکه 

به یافتن سرمایه داران قدرتمند بسنده کنند.

اصول اولیه ی فروش

برای کمک به کارمندان، این سه گام اصلی را برای فروش در نمایشگاه، با آنها مرور کنید:
1-   خودتان به تنهایی محصوالت را بفروشید؛

2-   شرکت تان را معرفی کنید؛
3-   محصوالت یا خدمات خود را بفروشید؛

برای بعضی از اعضای تیم تان بســیار دشوار است که به تنهایی در محیط نمایشگاه کاال یا محصوالت 
شرکت را بفروشند، این جا است که باید سالم کردن و ارتباط با غریبه ها را به آنها آموخت. مهارت های 
زبانی هر فرد را ارزیابی کنید و با آنهایی بیشــتر کار کنید که در ارتباط برقرارکردن با غریبه ها مشکل 
دارند. بعضی شرکت ها تیم یا سیستم های رفاقتی تشکیل می دهند؛ فردی خجالتی را با آدمی معاشرتی و 
خونگرم به عنوان سرپرست همراه می کنند. دیگران فروشنده ها را با فنی کارها همراه می کنند تا زوجی 
موفق درســت کنند و تمام شرکت های نمایشــگاهی موفق هر روز برای کارکنان خود جلسه تشکیل 

می دهند تا روحیه ی جمعی ایجاد کنند.
مرحله ی بعد » شــرکت تان را معرفی کنید« مدت ها پیش از باز شــدن نمایشگاه در حال انجام بوده. 
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گام 8. سمینار پیش از نمایشگاه برای کارکنان غرفه

به لحاظ کاری خوب است که همیشه قبل از هر نمایشگاه، در غرفه تان یا در اتاق کنفرانس یا در هتلی 
نزدیک، سمینارهایی را برگزار کنید. تمام کارکنان غرفه باید در این جلسه شرکت کنند. دستور جلسه ی 

زیر می تواند راهنمای شما در این راه باشد:
1-   تمام افراد تیم را، از جمله مترجم ها، معرفی کنید؛

2-   غرفه، ساختار محتوای غرفه و گرافیک و نقشه ی غرفه را مرور کنید؛
3-   در مورد برنامه ی بازاریابی گفتگو کنید؛

4-   اهداف یک یک اعضای تیم را مرور کنید؛
5-   درمورد محصوالتی گفتگو کنید که قرار است به نمایش گذاشته و یا معرفی شوند؛
6-   برنامه های استقبال از مشتری های فعلی نمایشگاه را به طور خالصه تعیین کنید؛

7-   برنامه ی کاری کارمندان را شرح دهید؛
8-   در خصوص روند فروش و کیفیت گذاری اطالعات باارزش در مورد مشــتری های بالقوه بحث 

کنید؛
9-   چگونگی تکمیل فرم های اطالعات مهم در مورد مشتری های احتمالی را شرح دهید؛

10-   در پایان، در مورد چگونگی رابطه ی تأثیرگذار با مشتری های دارای قدرت خرید گفتگو کنید؛
 

اهداف کارمندان

هنگام بررســی اهداف شــرکت تان، برای تک تک پرســنل خود اهدافی تعیین کنید که هر ساعت از 
حضورشــان در غرفه به دنبال رسیدن به آن باشند. به آن ها نشان دهید که چگونه باید به شکلی موثر 
در غرفه تــان کار کنند و به آن ها یــادآوری کنید که فقط 5 ثانیه برای تاثیر مثبت روی بازدیدکننده ها 
وقت دارند، بنابراین همیشه هشیار باشند. از بین بردن تأثیری منفی حداقل 30 ثانیه وقت می برد. هرچه 

کارمندان تان آماده تر باشند، شانس موفقیت شما بیشتر است.
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گام 10: کار با مطبوعات

همــه می دانند که بیش از نیمی از بازدیدکننده های نمایشــگاه مایل به دیدن » تازه های« محصوالت 
و خدمات  هســتند. امروزه،» جدید« یکی از دو کلمه ی مؤثر در ارتباطات اســت، از این روست که 
»جدید« و نمایشگاه ها مترادف یکدیگر هستند. بنابراین، شرکت شما باید محصوالت جدید، خدمات 
جدید، پرسنل جدید و حتی امکانات جدید نمایشگاه ها را تبلیغ و معرفی کند. از گرافیک های برجسته، 
نمایش نمونه محصول و سایر روش های تأثیرگذار برای جلب بازدیدکننده استفاده کنید. دقت کنید که 
از زبان های مناسب استفاده کنید و آنها را به درستی ترجمه کنید. تجربه نشان داده که معرفی عملی یا 
تأثیرگذاری که مخاطب را دخالت بدهد، محصوالت یا خدمات جدید را به یاد سپردنی تر و معرفی شان 

را موفق تر می کند.

اطالعیه ی رسمی

اطالعیه ای رســمی در مورد » تازه های« شــرکت تان منتشــر کنید. در اینجا موارد زیر را در مورد 
اطالعیه ی رسمی پیشنهاد می کنیم:

1-   از اصطالحات فروش اغراق آمیز استفاده نکنید، چون در مجموع درست ترجمه نمی شوند؛
2-   موجز و مختصر، اما واقعیت را بنویسید؛

3-   شرح تصاویر را درج کنید؛
4-   اطالعیه ی رسمی خود را قبل از نمایشگاه برای تمام نشریات نمایشگاهی رسمی ارسال کنید؛

5-   آن را به اینترنت پست کنید؛
6-   بسته ای مطالب مکتوب برای غرفه و دفتر نشریات نمایشگاه تهیه کنید.
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نمایشگاه ها بخشی از »برنامه فراگیر بازاریابی« هستند، بنابراین تمام برندسازی های وب سایت شما، 
آگهی های پیش از نمایشــگاه، نامه های مستقیم، اطالعیه ی رسمی و ســایر تبلیغات، میزان درک و 
هوشــیاری شرکت را باال برده و سپس تبدیل به اعتماد بازدیدکننده و معرفی یا شناسایی غرفه ی شما 
می شــود. هرچند تمام پیام های فروش و بازاریابی شــما باید پیوسته و کامال منسجم باشند. در بازار 

رقابتی امروز، شناساندن غرفه، بیش از هر چیز برای شرکت شما مفید است. 
آخرین گام، » فروش محصول« اغلب راحت ترین کار اســت، از آنجا که بیشتر اعضای تیم تا حدی با 
محصول آشنایی دارند. هرچند گذر از مرحله ی گفتگو در مورد کاال تا فروش قطعی ممکن است برای 
اعضای تیم آســان نباشد، چون فروش در غرفه با فروش رو در رو در دفتر مشتری متفاوت است، از 
آنجا که شــما فقط چند دقیقه برای جذب مشــتری به غرفه، محک زدن او، گفتگویی هدف دار، کسب 
اطالعات مشــتری و سپس جدا شــدن از او وقت دارید. تکرار می کنیم: هرچه کارکنان شما با اصول 

بازاریابی نمایشگاه راحت تر باشند، در نمایشگاه موفق تر عمل می کنند.
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گام 11: مدیریت انتظارات )بازدیدکننده( در غرفه

همانگونه که قبال اشاره شد، 15 درصد مخاطبان معمول نمایشگاه عالقه ای کلی و 10 درصد عالقه ای 
خاص به محصوالت، خدمات یا شرکت های نمایشگاه دارند. بنابراین، باید پروژه های جذب مشتری یا 
فروش خود را بر اساس این 10 درصد مخاطب بنا کنید. اگر تعداد مشتری ها یا تماس ها بیش از این 

رقم باشد، امتیازی اضافه است )و احتماال نتیجه ی کار تیمی فوق العاده است(

برنامه ریزی فعالیت غرفه

مفهوم مهم دیگر: فروش کلی شما بر اساس تعداد افراد مشغول به کار در غرفه و همچنین توانایی آنها 
در ارتباط برقرار کردن با بازدیدکنندگان اســت. به عنوان مثال: اگر صحبت با مشتری، شرح و معرفی 
غرفه و محصوالت آن و محک زدن بازدیدکننده/ مشتری در غرفه ده دقیقه زمان ببرد، پس هر کارمند 
غرفه می تواند هر ســاعت شش مشتری جور کند. هرچند چنین فعالیتی وقت استراحت، نهار و غیره 
به کارمند نمی دهد. افزون بر این، تعداد بازدیدکنندگان در راهروهای سالن نمایشگاه ساعت به ساعت 
فرق می کند، در نتیجه وقت هایی نیز وجود دارد که غرفه تان کم کار است. در چنین شرایطی، در بهترین 
حالت، هر یک از کارکنان شما، مثال، شاید بتوانند چهار مشتری جور کنند. با افزودن تعداد ساعت های 
کاری هر نفر در غرفه و جذب چهار مشــتری در هر ســاعت، هر کارمند فرصت خوبی برای جذب 

مشتری خواهد داشت.
در بعضی از نمایشگاه ها، شرکت شما می تواند اسامی و نشانی مشتری ها را برای پیگیری های پس از 
نمایشگاه یا افزودن آنها به پایگاه ایمیل های شما، جمع آوری کند. در این صورت به دست آوردن تعداد 
زیادی مشتری در هر ساعت ممکن است. بهتر است یکی از کارکنان غرفه ی شما، اسامی مشتری ها را 

در پایگاه داده های شرکت وارد کند.
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کنفرانس مطبوعاتی

شــاید بخواهید کنفرانسی مطبوعاتی در طول نمایشگاه برگزار کنید. این شامل ارسال دعوت نامه های 
خاص پیش از نمایشگاه، استقبالی خاص از مقامات”VIP” یا برنامه های ویژه برای آنها، سخنرانی های 
مدیران شرکت، اطالعات مکتوب، الکترونیکی، دیداری و صوتی، غذا و نوشیدنی و سایر موارد )مانند 

هدیه( است. روابط رسانه ای موفق برای بازاریابی شرکت بسیار مهم است.



باب دلمیر

23

گام 13: دیدار با مشتری های فعلی

تحقیقات نشان داده که 95 درصد تصمیم گیران با عرضه کننده های کاال و خدمات فعلی خود در نمایشگاه مالقات 
می کنند. از این رو، رضایت مشتری باید بخش مهمی از استراتژی بازاریابی نمایشگاه شما باشد. و اگر نیاز به 
انگیزه ی بیشتری دارید، به یاد داشته باشید که رقیب شما عالوه بر مشتری های فعلی، مشتری های احتمالی شما 
را نیز برای وسعت بخشیدن به شرکت خود هدف قرار داده است. همچنین تحقیقات نشان داده که 77 درصد این 
تصمیم گیران در آخرین نمایشگاهی که شرکت کرده اند دست کم یک عرضه کننده ی کاال و خدمات پیدا کرده اند.

نمایشگاه ها، شرکت های رقیب زیادی را گرد هم می آورد و بازدیدکننده ها به راحتی می توانند بسیاری 
از کاالهــا و عرضه کننده هــای کاال و خدمات را در مدتی کوتاه با هم مقایســه کنند. بنابراین، غرفه 
جایگاهی عالی برای شرکت شما است که به مشتری ها نشان می دهد که تا چه اندازه مهم هستند. باید 
از قبل بدانید که کدام یک از مشــتری های تان به غرفه می آیند و برنامه ریزی کنید تا وقت مفیدی را 
با آنها بگذرانید، نه تنها در غرفه بلکه در گردهم آیی های اجتماعی شــبانه. بفهمید که به چه چیزهای 
خاصی نیاز دارند یا چه سؤالی در مورد محصوالت دارند و سپس کارکنان مناسبی را برای پاسخ به آنها 
در دسترس قرار دهید. از چنین توجهی به مشتری غافل نشوید وگرنه رقیب از فرصت استفاده می کند.

به این » فروش از راه دوستی با مردم« می گویند. بر اساس تحقیقی گسترده، در این جا چند دلیل بازدید 
مشتری ها از غرفه ی شما را عنوان می کنیم:

1-   آشنایی با آخرین سبک ها، گرایش ها، تغییرها، پیشرفت ها و غیره ی کاالها و یا خدمات؛
2-   دیدن جدیدترین محصوالت؛

3-   دیدار با نمایندگان فنی پاسخگو در خصوص روزآمد کردن تجهیزات یا رفع مشکالت؛
4-   دیدار با تیم مدیریت؛

5-   مقایسه و ارزیابی محصوالت رقابتی؛
6-   دیدار اجتماعی یا حضور در رویدادی دوستانه

7-   برقراری رابطه با غرفه داران؛
8-   خرید محصولی جدید؛
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گام 12: رابطه ها و رقیب شما

برقراری رابطه ی بازرگانی و اجتماعی، مسئولیت تک تک کارکنان غرفه ی شما، از جمله مدیران ارشد، 
است. جلســه های رو در رو با مشتری ها، اصحاب رسانه، دانشــجویان و افراد صاحب نفوذ صنعت 
نمایشگاهی، برای فروش آینده و رشد شرکت بسیار مفید است. بنابراین هر روز برای این امر مهم وقت 

بگذارید.
مسئولیت دیگر کارکنان، مشاهده و بررسی فعالیت رقیب در نمایشگاه است. کارکنان باید بدانند رقیب 
غرفه ی شــما در نمایشگاه چه می کند و برای آشنایی با محصوالت و خدمات معرفی شده، به نمایش 
درآمده و فروشــی و غیره ی آنها، در صورت امکان با رقبا دیدار داشته باشند. این کار مخصوصا برای 

کارمندان جدید شرکت شما مفید است، زیرا به آنها امکان مشاهده ی فعالیت رقیب را می دهد. 
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ب( بیست و هشت درصد گفته اند هنگامی که در غرفه بوده اند، کسی به آنها کمک نکرده. 
پیشنهاد: گاهی کارکنان چنان مشغول صحبت با مشتری های قدیمی یا احتمالی هستند که نمی توان برای 
همه وقت گذاشت. هرچند، اگر تیم فروش شما وقت مفید را صرف صحبت با یکدیگر یا با تلفن های 
همراه خود کنند، وقت فروش را از دســت داده اید. اگر در غرفه به ترجمه نیاز باشــد، ممکن است در 
لحظه ای خاص کســی برای کمک به دیگران در دســترس نباشد. زمانی که کارمندان مشغول صحبت 
با مشــتری های احتمالی نیستند، باید نزدیک راهروهای سالن بایســتند، آماده ی خوشامد و ارزیابی 
مشتری های احتمالی باشــند. اگر مجموع هزینه های نمایشگاهی خود را تقسیم بر تعداد ساعت های 

کاری نمایشگاه کنید، بی درنگ ارزش واقعی هر لحظه را در غرفه می فهمید.
ج( چهل و دو درصد احساس کرده اند که فروشنده نیازهاشان را درک نکرده. 

پیشنهاد: مطمئن شــوید که کارکنان با دقت به صحبت های مشتری های احتمالی گوش می دهند و به 
درســتی پاسخ می دهند. در طول فرآیند فروش نمایشگاه، دقیق گوش دادن، اغلب خریدار را به خرید 

ترغیب می کند.
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گام 14- استقبال از مشتری های احتمالی غرفه

قانونی کلی این است که در بیشتر نمایشــگاه ها 86 درصد بازدیدکننده ها » قدرت خرید« دارند- به 
این معنی که آنها یا خرید شرکت شــان را می کنند یا در تصمیمات خرید مستقیما تاثیرگذارند. از این 
رو، بازاریابی هوشــمندانه ای است اگر با هر که وارد غرفه تان می شود مانند مشتری احتمالی جدیدی 
برخورد کنید. توجه کنید: اگر فردی برای دیدن شما وقت بگذارد، باید تا حدی به شرکت یا محصوالت 
شــما عالقمند باشد. پی بردن به موضوع مورد عالقه ی او و تبدیل آن به رابطه ای مثبت، کار بزرگ و 

دشوار تیم فروش غرفه ی شما است.
همچنین تحقیقات نشــان داده که 94 درصد خریداران نمایشــگاه ها، گاه برای اطمینان از بابت خرید 
بهترین جنس موجود، کاالهای مشــابه را مقایســه می کنند. بیشتر این مقایسه های کاال، کارکنان شما 
و نحوه معرفی و توضیح آنها را نیز دربرمی گیرد، بنابراین به کارکنان خود یادآوری کنید که دوســتانه، 
آگاهانه و کوتاه با مشتری صحبت کنند. در واقع بیش از نیمی از مخاطبان نمایشگاه، شامل مشتری های 
شــما، مشغول آزمایش کاالها و دانش کارمندان شرکت شما هســتند، در حالیکه 19 درصد در حال 
بررسی رفتارشان هستند. بنابراین بسیار مهم است که تیم شما بدانند در طول نمایشگاه تنها نمایندگان 

شرکت شما هستند، بنابراین جایی برای »روز بد نمایشگاه« وجود ندارد. 
نکته ی مهم دیگر در مورد نمایشگاه ها: فقط پانزده درصد )در بیشترین حالت( مخاطبان راحتند که تیم 
فروش شــما مستقیما با آنها گفتگو کنند. بیشتر بازدیدکننده ها ترجیح می دهند که خودشان به شیوه ی 
خود، ســراغ کارکنان بروند. نتیجه ی تحقیق اینکام اینترنشنال از بازدیدکنندگانی که از غرفه ها بازدید 

کرده اند اما به اهداف شان نرسیده اند این بوده: 
الف( شانزده درصد به فروشنده ی غرفه اعتماد نداشته اند یا با او راحت نبوده اند. 

پیشــنهاد: خوب است کارکنان تان برای استراحت و بانشاط شدن گاهی از غرفه بیرون بروند تا بتوانند 
تماس چشمی خوبی با مردم داشته باشند و با صداقت به دیگران لبخند بزنند. همچنین به آنها یادآوری 
کنید که حالت های چهره ی بازدیدکننده ها را بخوانند و موقع ایســتادن در راهروهای سالن ها به مردم 

خوشامد نگویند.
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گام 16: طبقه بندی خریداران احتمالی

بعضی شرکت ها از » سیستم طبقه بندی خریداران احتمالی/ بالقوه« استفاده می کنند که نشان دهنده ی 
دو عنصر متغیر مهم تأثیرگذار بر خریدار احتمالی نمایشــگاه اســت: زمان و پول. مدت زمانی که طی 
آن بازدیدکننده، کاال یا خدماتی را می خرد، اولین مورد قابل تأمل اســت تا شرکت شما بتواند به موقع 
پاسخگو باشــد. مورد مهم بعدی مقدار پولی است که صرف خرید احتمالی می شود، چون این مسئله 
مشــخص می کند که شرکت شما برای جذب مشــتری باید تا چه حد تالش کند. در اینجا به »سیستم 

طبقه بندی خریدار« ساده ای اشاره می کنیم که برای بسیاری از شرکت ها در جهان کارایی دارد: 
الف( خریدار احتمالی: پول زیاد، اما وقت کمی برای خرید دارد

ب( خریدار احتمالی: پول کم و وقت کمی برای خرید دارد یا پول زیاد و وقت زیادی برای خرید دارد
ج( خریدار احتمالی: پول کم، اما وقت زیادی برای خرید دارد

د( اطالعات مکتوب را برای خریدار احتمالی ارسال کنید و یا نام آنها را به فهرست پستی اضافه کنید.
دلیل دیگر برای فرآیند طبقه بندی صرفا این است: زمانی که نمایشگاه به پایان می رسد و همه خسته اند، 
تنها خریداران احتمالی که شایسته ی توجه فوری هستند، نوع »الف« و »ب« هستند. به دیگران می توان 
در هفته های بعد رسیدگی کرد، زمانی که تیم نمایشگاهی به اندازه ی کافی استراحت کرده اند. بسیاری 
از شرکت ها از سیستم های اینترنتی برای ارتباط با مشتری های احتمالی استفاده می کنند تا خریدارها /

مشتری های احتمالی به درستی ثبت، دسته بندی و درخواست شان پیگیری شود. از این سیستم ها اغلب 
برای تهیه ی نامه ی اتوماتیک و اطالعات مربوط به قیمت و جلســات رو در روی بعدی با نمایندگان 

شرکت ها استفاده می شود.
و نکته ی آخر، و مهم ترین مســئله اینکه: از مشــتری های نمایشــگاهی خود با خبر باشید تا توان 
سنجش موفقیت نهایی فروش و نتایج کلی نمایشگاه خود را داشته باشید. این مسئله به شما در توجیه 
ســرمایه گذاری های آینده برای نمایشگاه و همچنین مقایسه ی نتیجه ی نمایشگاه های مختلف کمک 
می کند. این حقیقتی ثابت شــده است: شــرکت هایی که نتایج کارکرد خود را می سنجند، در فروش 

نمایشگاهی خود بسیار موفق تر هستند.
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گام 15: ارزیابی مشتری های احتمالی

تحقیقات نشان داده که شرکت هایی با آموزش رسمی کارکنان به شکل قابل توجهی توانایی شان را در 
تبدیل بازدیدکنندگان غرفه شــان به خریداران شایسته به شکل قابل توجهی باال می برند. نمایشگاه ها 
فرصتی برجســته برای به دست آوردن خریداران بزرگ هستند. در تحقیق اخیر مشخص شده که 76 
درصد از تصمیم گیران اجرایی، در آخرین نمایشگاهی که شرکت کرده اند، مظنه)تازه ترین قیمت ها( را 
پرسیده اند. مسئله ی دیگری که به همین اندازه مهم است این است که 51 درصد آنها از نماینده ی فروش 

خواسته اند از شرکت شان دیدار کند.
هرچند، تمام بازدیدکنندگان نمی توانند در نمایشگاه برای خرید تصمیم بگیرند- آنها فقط می خواهند 
شرکت ها، محصوالت، خدمات و قیمت ها و غیره را با هم مقایسه کنند. کارکنان غرفه باید این را بدانند 
و بتوانند اطالعات مهم مصرف کنندگان احتمالی/ آینده را جمع کنند تا به راحتی بتوانند اطالعات مربوط 
به فروش را در اختیار درخواســت کننده قرار دهند. از این راه، به سرعت می توان اطالعات مربوط به 
قیمت گــذاری، مظنه ها و فروش های آینده را در اختیار متقاضی قرار داد. زمانبندی یکی از مهم ترین 
معیارها اســت، از آنجا که تمام خریداران احتمالی نمایشگاه )یا فرصت های جدید برای فروش( مدت 

زمان مشخصی دارند که در طول آن باید آنها را به خرید واداشت.
به طور خالصه، برای ارزیابی بازدیدکننده باید به نکات زیر توجه کرد:
1-   بررسی کنید که آیا بازدیدکننده به کاال یا خدمات شما نیاز دارد؛

2-   بررسی کنید که آیا بازدیدکننده مدت زمان منطقی برای خرید دارد؛
3-   بررسی کنید که آیا بازدیدکننده سرمایه یا بودجه ی کافی دارد؛

4-   بررسی کنید که آیا بازدیدکننده قدرت خرید یا قدرت تأثیرگذاری در خرید دارد.
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گام 18: سایر موارد مهم غرفه داری

اطالعات مکتوب

نود و پنج درصد بازدیدکننده ها به دنبال اطالعات مکتوب، در خصوص فروش یا غرفه داران، هستند. 
این اطالعات اغلب گران هســتند، بنابراین توزیع آن در نمایشگاه مقرون به صرفه نیست. متأسفانه 65 

درصد تمامی اطالعات مکتوب جمع آوری شده از غرفه ها بالفاصله دور ریخته شده اند.
راه مؤثرتر برای رسیدگی به درخواست های اطالعات مکتوب، گرفتن نام، نشانی و ایمیل بازدیدکننده 
و فرستادن اطالعات درخواستی از طریق اینترنت یا نامه، برای متقاضی پس از نمایشگاه است. به یاد 
داشــته باشید که بازدیدکننده ای که برای گرفتن اطالعات مکتوب وقت صرف می کند، ممکن است در 
مورد شــرکت شما جدی باشد، بنابراین بسیار مهم است که به درخواست آنها رسیدگی کنید. افزون بر 
این، اگر متقاضی در شرکت خود اطالعات مکتوب را دریافت کند، احتمال خواندن آن بیشتر است- در 
واقع تحقیقات نشان داده که در چنین شرایطی اطالعات 20 درصد خوانده می شود که این میزان عالی 

است. عالوه بر این به فهرست تماس های ایمیلی شرکت شما نام دیگری افزوده می شود. 

تأثیر سفر

از آنجا که بیشــتر شــرکت کننده ها و بازدیدکننده ها برای حضور در نمایشگاه ها سفر می کنند، تأثیر 
اقتصادی این صنعت مهم است. بسیار مهم است که پیش از نمایشگاه، پرواز، هتل، ماشین، حمل و نقل 
زمینــی، تفریحات و غذای خود را رزرو کنید. در واقع، در نمایشــگاه های بزرگ تر، بیش از نیمی از 
مخاطبان بیشتر از 2400 کیلومتر برای حضور در نمایشگاه سفر می کنند. در نمایشگاه های کوچک تر، 

43 درصد بازدیدکننده ها در شعاع 100 کیلومتری زندگی می کنند.
بازاریابی برای مشتری های خاص شامل معرفی محصوالت جدید، برندسازی، نفوذ در بازار و تبلیغات، 
در مجموع بر مبنای جغرافیایی برنامه ریزی می شــود و زمان بندی آن به لحاظ استراتژیکی وابسته به 
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گام 17: فعالیت هوشمندانه تر در غرفه

تحقیقات نشان داده که اوج فعالیت ما حداکثر 4 تا 6 ساعت در غرفه است. پس از آن خستگی جسمی 
و روحی فرد آغاز می شــود. مهم اســت که این شــرایط را درک کرد و در صورت امکان به گونه ای 

برنامه ریزی کرد که کارکنان شما حداکثر 4 ساعت در غرفه کار کنند. 
کم آبی، مشــکل مهم دیگری اســت، پس باید هنگام کار در غرفه مقدار زیادی مایعات- به خصوص 
آب- بنوشــید. هرچند غذا و سایر نوشــیدنی ها )به جز آب( را نباید به غرفه آورد، چون اینها حواس 
کارکنان را پرت کرده و ســبب می شود فرصت ارتباط رو در رو با مشتری را از دست بدهند. کارکنان 
خود را تشویق به خوردن غذای سالم، مخصوصا صبحانه ی خوب کنید، زیرا بدن برای روزی طوالنی 

نیاز به سوخت دارد.
مهندسی محیط غرفه یا رسیدگی به نیازهای خاص غرفه نیز مهم است. برای بیشترین تأثیرگذاری، باید 
در هر 9 متر مربع فضای غرفه ی شرکت شما، دو نفر کار کنند. باید به هم ریختگی و بی نظمی ظاهری 

و امنیتی را به حداقل رساند.
در طول نمایشگاه، کارکنان باید همیشه بایستند نه اینکه بنشینند. بنابراین، داشتن کفش های راحت الزم 
است. توصیه می شود که کارکنان کمی ورزش کنند تا به لحاظ جسمانی بانشاط تر باشند. به جز برای 
کار، نباید در غرفه از تلفن همراه استفاده کرد؛ هر دقیقه ی نمایشگاه چنان باارزش است که نباید آن را 

با صحبت با تلفن هدر داد.
در پایان، به بعضی کارهای ساده اشاره می کنیم که تجربه ی شما را ساده تر می کند: کارت های اداری 

اضافی، قلم، عینک اضافی و باتری برای دستگاه های برقی خود جمع کنید.
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گام 19: کالم آخر

کار موفق بر اساس روابط است. در سراسر جهان، نمایشگاه ها معروف به ایجاد روابط مثبت تجارت با 
تجارت میان شرکت های نمایشگاهی و بازدیدکننده ها هستند. شما نمی توانید با وب سایت یا بروشور 
فروش، روابط رو در رو داشته باشید. در تحلیل آخر، موفقیت نمایشگاهی شرکت شما مستقیما وابسته 

به تعامل خوب پرسنل غرفه ی شما با بازدیدکنندگان نمایشگاه- مشتری های فعلی و آینده- است.
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نمایشــگاه ها است. هنگام آماده کردن برنامه ی بازاریابی نمایشگاه شرکت خود، مهم است که ترکیب 
مخاطب خود را در نمایشــگاه های منطقه ای و ملی تر کوچک تر و همچنین زبان های مناسب را برای 

نمایشگاه خود بشناسید.
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لغت نامه ی نمایشگاهی
) برخی اصطالحات مهم نمایشگاهی(

Target Marketing یافتن بازار هدف )بازاریابی برای گروهی از مشتری های خاص(

Marketing Mix

برنامه فراگیر بازاریابی، آمیزه های بازاریابی: چهار عامل برنامه ی بازاریابی برای محصول باید 
مورد توجه قرار گیرد، به این شــرح: محصول، قیمت، مکان عرضه و تبلیغ بازرگانی. تصمیم 
درباره ی این عوامل چهارگانه ی بازاریابی برای هر محصول شکل جداگانه دارد. )برگرفته از 

فرهنگ علوم اقتصادی، نوشته ی دکتر منوچهر فرهنگ(
مصرف کننده ی بالقوه ی محصول یا خدمات که زمانی یافته می شود که فرد یا شرکتی به آن 
محصول یا خدمات ابراز عالقه کند و اطالعات خود را برای تماس در اختیار فروشنده قرار دهد.

Sales lead مصرف کننده ی بالقوه ی محصول یا خدمات که زمانی یافته می شــود که فرد یا شرکتی به آن 
محصول یا خدمات ابراز عالقه کند و اطالعات خود را برای تماس در اختیار فروشنده قرار دهد.

Prospect مشتری احتمالی

Competition رقیب

Networking رابطه ی تجاری، اقتصادی و اجتماعی که از طریق آن شرکت ها و بازرگانان با یکدیگر آشنا 
می شوند

Exhibit غرفه، محتوای نمایشی غرفه، نمایشگاه

Pre-show Publication نشریه های )تبلیغاتی( پیش از نمایشگاه

Show previews نمایش خصوصی/  پیش نمایش نمایشگاه

Press release اطالعیه یا اعالمیه رسمی

Sales call جلسه رو در روی از قبل هماهنگ شده، میان فروشنده و مشتری

Supplier مسئول تدارکات، عرضه کننده کاال و خدمات

Literature اطالعات مکتوب
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