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  انجامدمي AMRAMRAMRAMRبندي به تغيير رتبه
 ReedReedReedReed ExhibitionsExhibitionsExhibitionsExhibitions ،اول يرتبه، اينفورماي نمايشگاهي با باالترين درآمد، 

  اندرا كسب كرده سوم

ي نمايشگاهي را برگزاركننده 20، به روال هر سال، به تازگي 

در سال  هاها و داراييادغام شركتو  2017بندي با در نظر گرفتن درآمدهاي 

هاي اول به ميزان ، اكنون رتبه2017ي شركت پردرآمد در نيمه

Reed Exhibitions در  مسه فرانكفورتمسه فرانكفورتمسه فرانكفورتمسه فرانكفورتو  دومي در رتبه

  

   

با   Jaarbeurs وTarsusتازه واردهايي مثل . آلمان است

كه تمام صنعت نمايشگاهي (  Ascentialشان شده و همينطور 

AMR International : »هاي صنعت نمايشگاهي به ادغام شركت

هاي بزرگ هاي متوسط تا كوچك ادامه دارد و شركت

ها با يكديگر در رقابت هستند و در تالش براي تقويت جايگاه جغرافيايي و 
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به تغيير رتبه ”M&AM&AM&AM&A“» هاها و داراييادغام شركت« 

ي نمايشگاهي با باالترين درآمد، برگزاركننده 20، از AMRبندي 

سوم يرده مسه فرانكفورتمسه فرانكفورتمسه فرانكفورتمسه فرانكفورتو  دوم يرتبه

  

، به روال هر سال، به تازگي  AMR International: ترين مشاور صنعت رويدادهاي جهاني

بندي با در نظر گرفتن درآمدهاي اين رتبه. بندي كردهها رتبه

شركت پردرآمد در نيمه 20،در خصوص AMRنسبت به آمار قبلي 

Reed Exhibitionsو  اولي در رده اينفورمااينفورمااينفورمااينفورمااند اكنون شركت 

  !نفر آخر سكوي برندگان است

آلمان است Messenي بسياري از تغييرات جدول زير به خاطر فعاليت دوساالنه

شان شده و همينطور به نفع) را خريداري كرده UBMاينفورما 

AMR Internationalي دنزل رنكين ، مديرعامل به گفته). 

هاي متوسط تا كوچك ادامه دارد و شركتنيز براي شركت 2019اين پديده در سال .  ادامه داشته

ها با يكديگر در رقابت هستند و در تالش براي تقويت جايگاه جغرافيايي و باالترين رتبه در جدول پردرآمدترين
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بندي بر اساس رتبه

ترين مشاور صنعت رويدادهاي جهانيمهم

ها رتبهاز ميان پردرآمدترين

نسبت به آمار قبلي . صورت گرفته 2018

اند اكنون شركت زيادي تغيير كرده

نفر آخر سكوي برندگان است ،سومي رده

  

  

بسياري از تغييرات جدول زير به خاطر فعاليت دوساالنه

اينفورما ( UBMرفتن از جدول 

). فروخت  ITEخود را به 

ادامه داشته 2018سرعت در سال 

باالترين رتبه در جدول پردرآمدترين براي  كسب

  ».صنعتي خود هستند
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نوامبر آن را منتشر كرده، بازار جهاني  AMR International 5كه  Globexي گزارش گلوبكس بني نهمين شمارهبر اساس پيش

كه در اين ميان بازارهاي نوظهور رشد  خواهد داشت ”GDP”رشد، باالتر از رشد توليد ناخالص ملي% 5، 2022سال تا ها نمايشگاه

  .بيشتري نسبت به بازارهاي متعادل دارند

  

  

 ايتاليا، فرانسهي پيش از ركود رسيده اما در مجموع در كشورهاي به دوره Mature Marketsارزش تمامي بازارهاي متعادل 

  .، ميزان توسعه پايين بودهانگلستانو 

  

  

ي دوم خود را به خاطر رشد باالي ساخت رتبه چينها است و ترين بازار نمايشگاههمچنان بزرگ ي آمريكااياالت متحده

ها به بازارهاي نوظهور ورود برگزاركننده. و ساز خود، مستحكم كرده اندونزي و هند، مكزيكتر اما با رشد باال مانند كوچك 

  .همچنان ادامه دارد

  

  

  .شودآماده مي 2020براي برگزاري اكسپو  اماراتهمچنان به عنوان مركز تجارت مهم باقي مانده و  فارس خليج

كنند اما ظرفيت ي جذابي را ارائه ميهاي استفاده نشده، فرصتويتنام، تايلند و فيليپينبازارهاي جنوب شرقي آسيا مانند 

  .نمايشگاهي اين كشورها در كوتاه مدت محدود استمركز 

  

  

شود كه بيني ميهمچنان بد است اما پيش تركيهو  برزيلوضعيت . شديد، بهبود يافته افت، پس از يك دوره روسيه

  .ي خود، در ميان مدت وضعيتي ثابت يابدبستگي به ثبات اقتصاد كالن و سياسي آينده

  


