
  نقش نمايشگاهها در رقابت سالم

  .در دنياي امروز، رقابت سازنده و سالم، يكي از مهم ترين عوامل توسعه و پيشرفت ملتهاست

رقابت پذيري به كشورها امكان مي دهد در عرصه تجارت پيشتاز باشند، بنيه اقتصادي خود را تقويت كنند، و به جايگاه رفيع تري 

در يك نمايشگاه اختصاصي يا بين المللي رقابت نقش مهمتري در موفقيت يا شكست يك شركت،  .در اقتصاد جهاني دست يابند 

  .بنگاه يا موسسه ايفا مي كند 

كشوري كه از وجود طراحان ماهر، كارآزموده و مبتكر براي ساخت غرفه و دكوراسيون آن استفاده مي كند، بازديدكنندگان 

هنگامي كه دهها موسسه توليدي فرضا انواع لوازم خانگي خود را در يك نمايشگاه . بيشتري را به غرفه خود جذب خواهد كرد

تخصصي در معرض ديد بازديدكنندگان قرار مي دهند هر واحد توليدي كه محصول عالي تر، داراي كيفيت بهتر و قيمت مناسب 

تري به خريداران بالقوه پيشنهاد نمايد شانس تري ارائه داده باشد يا كاالهاي كيفي خود را با شرايط مناسب، معقول و منصفانه 

  .تجاري آتي خود خواهد داشت بيشتري براي عقد قرارداد با طرفهاي 

نمايشگاهها، اعم از نمايشگاههاي بين المللي، اختصاصي يا تخصصي عرصه كاملي براي رقابت بين كشورها، شركتها و موسسات 

  :ابت در همه زمينه ها به وضوح به چشم مي خورد داخلي، منطقه اي و بين المللي هستند و اين رق

  رقابت در طراحي غرفه ها •

  رقابت در نمونه هاي عرضه شده از كاالهاي همگن •

  رقابت در نحوه پذيرايي از بازديدكنندگان •

  رقابت در كيفيت تبليغات و مواد تبليغي •

  رقابت در انتخاب محل غرفه و متراژ آن •

  رايط فروشرقابت در قيمت، تخفيفات اعطايي، ش •

شركتهايي كه نيروهاي كارآمدتري را براي مديريت غرفه و اداره بخشهاي آن و پاسخگويي به بازديدكنندگان تربيت و اعزام نمايند 

و كيفيت كاالها و خدمات آنها مطلوب تر باشد شانس بيشتري براي موفقيت در نمايشگاهها و برتري يافتن بر رقباي تجاري خود 

ي رقابت سالم و سازنده كليد موفقيت در فعاليتهاي تجاري و صنعتي و حضور در نمايشگاههاست كه مهمترين ابزار به طور كل. دارند

  .بازاريابي در جهان امروز به شمار مي رود 


