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 UFIگفتگو با آلبرت عون، مدیرعامل آی اف پی گروپ و رئیس بخش خاورمیانه، آفریقای 

 یی مجلهبرگرفته از آخرین شماره

 Exhibition World 

 

 

 های شما چه بود؟اولین بار چه چیز شما را جذب صنعت جهانی نمایشگاهی کرد و اولین چالش

گردد، جایی که برادرم و من فرصتی طالیی در بازاری سال پیش در عربستان سعودی برمی 38ی من در صنعت نمایشگاه به اولین تجربه

 ی خود بود.دیدیم که در مراحل ابتدایی توسعه

های کوچک شروع به کار کردیم. ای خارجی بود اما ما با نمایشگاهی نمایشگاه برای بازار عربستان، ایدهرغم این که در آن زمان ایدهعلی

 ما در جده در چادری بادکردنی که از آلمان با خود آورده بودیم، برگزار شد.« نمایشگاه خودرو » اولین 

های خود را در قالب راه انداختیم و نمایشگاه به های ریاض را با شرکای بسیار مهمیبه آرامی اما با یقین به ریاض رفتیم و شرکت نمایشگاه

 ها توسعه دادیم.تا سال GCC« شورای همکاری خلیج فارس» ی هیک شرکت نمایشگاهی پیشرو در منطق

ها را توسعه دهم و به اقتصاد ملی کمک کنم. ، نخست وزیر لبنان، به لبنان برگشتم تا نمایشگاهرفیق حریریبا درخواست  1990ی در دهه

که در کمال افتخار امسال  تمان و تجهیزات لبنانالمللی مصالح ساخاولین نمایشگاه بیناندازی شد؛ راه ی لبنانپروژهدر آن مقطع، 



 
 

2 
 

 شود.اش برگزار میبیست و چهارمین دوره

-ها برای موفقیت در خاورمیانه مجبور به تغییر استراتژی شدهریزی کم و بیش توسعه داشته؟ آیا طی این سالتان طبق برنامهآیا حرفه

 اید؟

به  عربستان سعودیسته بر موانع غلبه کند و تجارت خود را از شرکتی کوچک در اما آی اف پی گروپ توان  باال و پایین داشته ایم

با حضور در اربیل و سپس در بغداد، گسترش بدهد. بعد از آن ردپای آی اف پی گروپ به آفریقا به  عراق، سپس به قطر، سپس به  امارات

 ریقا است.ای به سوی دیگر بازارهای آفرسید که دروازه مصربازار چند میلیاردی 

حل تا چه حد راحت بوده؟ مسائل اصلی صنعت و یافتن راه هترین چالش شما در بازار خاورمیانه چه بودبه لحاظ تاریخی، مشکل

 نمایشگاه در منطقه چیست؟

 است. منطقه به لحاظ تاریخی شاهد های اقتصادی و سیاسیها و چالشفرصتصنعت نمایشگاه در خاورمیانه به شدت وابسته به 

 دورنمای پیوسته رو به تغییری بوده و ما مجبور بودیم که به سرعت خود را با شرایط جدید وفق بدهیم.

 چالش دیگر تجارت ما، رقابت و ورود بازیگران خارجی به بازار منطقه است. 

رسانانی که از طریق فضای با افزایش بازرگانان و خدماتهای اخیر نیز به صنعت نمایشگاه ما فشار وارد کرده. در سال ظهور تجارت الکترونیک

-. از طرفی عوض شدن گرایش شرکتگیردمجازی و خودداری از تعامالت رو در رو به خریداران وصل می شوند، صنعت نمایشگاه تحت فشار قرار می

و جذب جوانان برای  های بازرگانی عمومیهای تخصصی به جای نمایشگاهنمایشگاه ها بر آن تمرکزهای نمایشگاهی و کننده

 حضور در چنین رویدادهایی،  یکی دیگر از مسائلی است که ما در صنعت نمایشگاهی منطقه با آن مواجه هستیم.
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طقه چیست. فرق کار در این منطقه با سایر نمایشگاهی در این بازار من هایکنندها مراکز نمایشگاهی و شرکتعامل موفقیت کار ب

 ترین کشورهای منطقه کدام هستند؟مناطق دنیا چیست و مهم

های تجاری درجه یکی را باید فرصتهنگام برگزاری نمایشگاه یا سایر رویدادها در این منطقه، عوامل مختلفی در موفقیت آن نقش دارند. 

 . های دولتی و خصوصی وصل کنیگیری بخشه باالترین مراجع تصمیمهای نمایشگاهی را بکنندهفراهم کنی و شرکت

و غیره است. مراکز نمایشگاهی در مناطق مختلف جهان،  به  های معتبر مانند ایزونامهنیاز به داشتن گواهیدر خصوص مراکز نمایشگاهی، 

لحاظ پویایی، متفاوت هستند. در بسیاری از کشورها، مراکز نمایشگاهی، دولتی هستند و برای برگزاری نمایشگاه با تمرکز بر صنایع 

 تری دارند.آزادی عمل دارند و به نسبت مراکز نمایشگاهی خصوصی، محدودیت کم ،داخلی

سیاری از مراکز نمایشگاهی منطقه، خصوصی هستند و برای استفاده از خدمات خارجی ) برای مثال، غذاخوری و غرفه سازی( با اما ب

 شود.ها میکنندهشوند. این مسئله موجب باالرفتن هزینه برای شرکتهای خاصی مواجه میمحدودیت

های بازرگانی بسیار جذاب گذاری در صنعت نمایشگاهسرمایه برای فارس کشورهای عضو شورای همکاری خلیجو  مصربه نظر من، 

های پوشی کرد. باوجود نوسانات سیاسی و امنیتی عراق طی سالتوان از آن چشمبازاری نوظهور است که نمی عراقهستند. از سوی دیگر 

المللی بالقوه نشان بدهیم که تغییرات سریع، ینهای بکنندههای بازرگانی است که به شرکتهای نمایشگاهی ما برگزارکنندهاخیر، وظیفه

 دهد.ی اقتصاد به صورت برجسته نشان میکند و تعهد دولت را به مبارزه با فساد و توسعههای بزرگ ایجاد میفرصت
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 ای تأکید خواهید داشت؟هایی هستید و شما در آینده بر چه حوزهدر بازار منطقه شاهد چه گرایش

های خاورمیانه رشد قابل توجهی داشته و اکنون بسیار رقابتی شده است. بسیار مهم است که برای هر یر، بازار نمایشگاههای اخطی سال

، اکنون ترهای تخصصیگرایش به نمایشگاهو  های عمومیکنارگذاشتن نمایشگاه، پذیرش نوآوریتغییری در بازار آماده بود. 

 در منطقه رایج شده است.

های جدید تمرکز داریم. مثال در لبنان سرگرم صنعت پردازش، چاپ شرکت آی اف پی، پیوسته بر ایجاد مفاهیم جدید و کشف بخشما در 

 Sustainable Digital Economic“و همزمان  اجالس اقتصاد دیجیتالی پایدار  4P East Med exhibitionو بسته بندی در نمایشگاه 

Summit” .هستیم 

 

 


