
شرکت سهامی نمایشگاههای

ایران.ا.ا.بین المللی ج

تاسیس شرکت

ساخت سالن

برگزاری اولین نمایشگاه

عضویت در یوفی

1338

1346

1348

1355

تعداد سالن
نمایشگاهی

متراژ سالنها تعداد سالن
همایش

3593663m 9

1



2



هماهنگبرگزاریبرنظارتومنسجمبرنامهریزیمنظوربه1338سالازایرانبینالمللینمایشگاههایشرکت

طریقازکشورازخارجوکشورسطحدر(دولتیبخشتصدیگریبا)*تجاریرویدادهایونمایشگاهها

وتدارکات،ولجستیکاستانداردسازی،پشتیبانیخدماتونمایشگاهیفیزیکیزیرساختوسایتفراهمآوردن

بهمشغولبینالمللیوملیسطحدرداخلیکسبوکارهایبازارتوسعهمنظوربهتجاریارتباطاتتسهیلگری

ور؛کشدرنمایشگاهها(هاب)کنندههماهنگمرکزعنوانبهتجربههاسالباشرکت،این.باشدمیفعالیت

وردنآفراهممنظوربهشتابدهندهمرکزی(پلتفرم)سکویایجادماموریتاینتحققدرراخودجدیدرویکرد

ورهنگیفوسیاسیروابطتسهیلوتوسعهباهمزمانتجاریمبادالتبهشتابدهیودسترسپذیریواعتماد

.استکردهتعریفوکارکسبمختلفبخشهایامکاناتوظرفیتهاازآگاهی

وکسبیشافزاودیجیتالعصردربازاریابیدرتغییرنمایشگاهی،صنعتتغییردلیلبه:تجاریرویدادهای*

صرعدرخدماتومحصوالتارتقایدررویدادهاقالبوفرمبکارگیریاهمیتتولیدیجایبهخدماتیکارهای

.استیافتهافزایشجدید
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بررانالمللیبیتجارتعرصهدرزندهوپویااکوسیستمیکمرکزیتایرانالمللیبیننمایشگاهشرکت1410افقدر

تعامالتبهعنوانکهآنچههروگفتوگوهاتجاری،رویدادهایکلیهآندرکهاکوسیستمی.داشتخواهدعهده

یشودمریزیطرحبومیوزادرونرویکردیباپذیردصورتخارجیطرفهایباایرانیکسبوکارهایمیاناقتصادی

.میکندفراهمراجهانیاقتصادینظامبهملیاقتصادینظاماتصالامکاناجرادرو

تطبیق،بیرونیهماهنگیهایطریقازتنهاجهانی،اقتصادبهملیاقتصادینظاماتصالکههستیمباوراینبرما

رنامهریزیبراستایدرلذا.استپذیرامکانهمهبرایمدتبلندنتایجوسودپایدارحیاتیجریانیکایجادوپذیری،

توسعهیانجربهپیوستنبرایزیرساختهاوسیستمهاآمادگیایران،ملیقابلیتهایاهداف،اینبهدستیابیبرای

.اددخواهیمقرارنظردقتوتوجهمرکزدررامجازیدنیایدرحضورنوعومنطقهای،وملیمقرراتوقوانینجهانی،

افزاییهموارزشخلقمااساسیخدمتکهبودخواهیممنطقهای-ملیدهندهشتابیک،1410دورنمایافقدرما

.استارهاکسبوکشبکهدرعمودیوافقیمتنوعارتباطاتایجادطریقازباالانرژیسطحدرتجاریروابطسنتزو
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کسبامینتزنجیرهباکهشناختتجارتتوسعهپلتفرمیکعنوانبهتوانمیرانمایشگاه

رایباستمناسبیبسترنمایشگاه.استارتباطدرتجاریمختلفهایحوزهدرکارهاو

عنوانبهکهکارهاییوکسبخصوصبهکارهاوکسبتمامیبهجانبیخدماتارائه

.کنندمیدریافتخدمتنمایشگاهازبرگزارکننده

ایهشرکتمشارکتباونوآوریاکوسیستمیکدرتوانمیراجانبیخدماتاینارائه

ومیعلمعاونتبانامهتفاهمامضایاستامید.نمودایجادسهولتبهکشوربنیاندانش

ازیهموارسدربتواندتجارتتوسعهنوآوریناحیهایجادآنپیرووجمهوریریاستفناوری

.باشدموثرگامیکشورتجارتتوسعهمسیر
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خدمات امدادی ❑

خدمات اطفاء حریق❑

خدمات حمل و نقل بازدیدکنندگان در داخل محوطه ❑

خدمات جابجایی بازدیدکنندگان از نمایشگاه به میادین اصلی شهر ❑

خدمات پارکینگ ❑

...(مسئولیت مدنی، آتش سوزی و ) خدمات بیمه ای ❑

( ملی و صادرات )خدمات بانکی ❑

...(غرف نوشیدنی سرد و گرم و فست فود و -پذیرائی داخل غرفه –رستوران )خدمات پذیرائی ❑

خدمات هتلینگ و ایاب و ذهاب❑

HSEEخدمات ❑

7



8

خدمات چاپ و تکثیر❑

خدمات موکت و کف پوش❑

خدمات فروش بلیط ورودی❑

خدمات ثبت نام بازدیدکنندگان ❑

خدمات روشنایی و برق غرفه ها❑

خدمات نظارت بر توزیع برق❑

خدمات تایید پیمانکار غرفه ساز❑

خدمات کارتابل مجریان ❑

خدمات واگذاری سالن همایش ❑

خدمات اینترنت ❑

به بازدیدکنندگان AtoZخدمات ❑

به مشارکت کنندگان AtoZخدمات ❑

CIPخدمات ❑

(خودساز و پیش ساخته )خدمات غرفه سازی ❑

...(و TVمیز، صندلی و ) خدمات اجاره تجهیزات نمایشگاهی ❑

خدمات صوتی و پیج سالن های نمایشگاهی و سالن های همایش ❑

ترخیص موقت اقالم نمایشگاهی –خدمات گمرکی ❑

خدمات صدور کارت شناسایی غرفه داران  ❑

خدمات صدور کارت پارکینگ ❑

به هسته مرکزی نمایشگاه VIPخدمات مجوز ورود خودروی ❑

( نظافت داخل غرفه –نگهبان –راهنهای داخل غرفه ) خدمات تامین نیروی انسانی❑

خدمات گل آرائی و تزئینات داخل غرفه ❑

ی تا توسط ماشین برقی و چرخ دستی از مبادی ورود)خدمات باربری اقالم سبک نمایشگاهی ❑

(غرفه ها

(با جرثقیل و لیفتراک)خدمات جابجایی اقالم سنگین نمایشگاهی ❑

(غات طریق رادیو نمایشگاه و بیلبورد و استند و سایر شیوه های تبلی)خدمات تبلیغات محیطی ❑



زنجیره خدمات تخصصی نمایشگاهی❑

دگان ارائه خدمات مشاوره بازرگانی با هدف توسعه برندینگ، توسعه بازار به مشارکت کنن❑

ارائه خدمات آموزشی جهت کسب مهارتهای الزم بازرگانی❑

با ارائه خدمات مشاوره ای بازرگانی، مالی و حقوقیBtoBبرگزاری نشستهای ❑

ندگانارائه خدمات شناسایی و جذب بازدیدکنندگان متخصص متناسب با اهداف مشارکت کن❑

ارائه خدمات مشاوره صادراتی اعم از معرفی بازارهای هدف، امور گمرکی ، مالی و بانکی❑
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خدمات 
اختصاصی

خدمات 
عمومی

خدمات 
تخصصی

توسعهنوآوریناحیهایجادازهدف
زنجیرهمحرکموتورایجادتجارت
ورشدبهکمکونمایشگاهخدمات
ا،لذ.باشدمیکشورتجارتتوسعه
وندشتعریفایگونهبهبایدخدمات

.نمایندتامینراهدفکه
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کاهشوصادراتافزایشمنظوربهالمللیبینتجارتتوسعههدفبابایدنوآوریناحیهایجاد❑

.پذیردصورتواردات

استشورکالمللیبینتجارتوضعیتدگرگونیبرایپیشنهادیتجارتتوسعهنوآوریناحیه❑

روندان،شهکهاستنوآوریاکوسیستمیکبهالمللیبیننمایشگاهتبدیلدنبالبهکه

.نمایدمتمرکزبنیاندانشاقتصاددررامؤسساتوشرکتهاکارآفرینان،

هاوکارکسبتجاریتوانرشدجهتبومزیستیکبهبایدتجارتتوسعهنوآوریناحیه❑

.اردبردگامنمایشگاهاهدافومأموریتبامتناسبمشترکارزشخلقبرایوگرددتبدیل

وبکسهمکاریبراییکانونکهشودطراحیایگونهبهبایدتجارتتوسعهنوآوریناحیه❑

.باشدپایداراقتصادیرشدوفرصتنوآوری،ایجادکارها،
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املتکیاورشدمرحلهدرکههاییاستارتاپوهاشرکتبایدتجارتتوسعهنوآوریناحیه❑

ارتاپهااستوهاشرکتبینارتباطیپلنقشایفایباودهدقرارخوداصلیمخاطبراهستند

.نمایدایجادرقابتیمزیتکشور،ازخارجوداخلیبازاربا

تارتاپاسها،ایدهتوسعهوشتابدهیقبالدرمسئولیتینبایدتجارتتوسعهینوآورناحیه❑

کارفضایازباشندداشتهتمایلصرفاهاآنآنکهمگر.نمایدایفابذریوبذریپیشهای

.نماینداستفادهنوآوریناحیهامکاناتدیگروسازمانیجلساتسالناشتراکی،

بدنهینبسازندهتعاملیایجادوتسهیلگرینقشایفایبابایدعلمی،معاونتونمایشگاه❑

حوزهدرتوانمندخصوصیبخشدولتی،هایسازماننوآوری،بومزیستبازیگرانعلمی،

بروزبرایرازمینهنمایشگاهخارجیوداخلیکنندگانمشارکتوالمللبینتجارت

.نمایندفراهمنوآوریناحیهدرشایستگیهاواستعدادها
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ابفناورونوآورهایاستارتاپوهاشرکتازمتشکلتجارتتوسعهنوآوریناحیهبازیگران❑

گذارانایهسرماشتراکی،کارفضایامکاناتازکهباشندمیالمللیبینتجارتتوسعهپتانسیل

ر،کاوکسبآموزشمرکزسازمانی،مشاورهخدماتمرکزصادرات،توسعهشتابدهندهخطرپذیر،

هدفبالذا،.بودخواهندبرخوردارناحیهایندرشدهتعبیه(B2B)سازمانیجلساتسالن

اتوجهبالذکرفوقهایبخشازیکهرسهمناحیهاینامکاناتازحداکثریوریبهرهبهدستیابی

.شودتعییندقتبهبایدتتجارتوسعهنوآوریناحیههایسیاستگذاریبه

چههرنتامیبابتوانندنوآوریناحیهایمشاورهخدماتازاستفادهبابایدهااستارتاپوهاشرکت❑

خارجیبازارباارتباطبرقراریوبهترشناختباووارداتکاهشبهمنجرداخلیبازارنیازبیشتر

شاملنوآوریناحیهشتابدهیوایمشاورهخدمات.شوندخودصادراتیتوانتقویتبهمنجر

انیسازمارتباطاتبهبودبازار،هایفرصتشناختسازمانی،ساختاربازاریابی،حقوقی،مسائل

.باشدمیکارهاوکسب
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کارهاوکسبرشدوبهبودراستایدربایدتجارتتوسعهمشاورهخدماتمرکزودهندهشتاب❑

بابایدهنمایشگاتخصصیخدماتزنجیرهبخشدر.برداردگامنمایشگاهخدماتزنجیرهبامتناسب

ارهاکوکسبتانمایدتقویتزیرمسائلنمودنبرطرفدرراکارهاوکسب؛آموزشومشاورهارائه

ملهجازکه.یابنددستصادراتبخشدرخصوصاکاال؛تولیدیاوخدماتارائهازنقصیکممدلبه

:نموداشارهتوانمیزیرمواردبهمسائلاین

...وگمرکبیمه،حقوقی،مالیاتی،مسایلحوزهدرمسائل•
شرکتیکمدیریتیوساختاریهایالیهدرمسائل•
برندینگحوزهدرمسائل•
فردیتوسعههایمهارتوسازمانیمدیریتمسائل•
گرافیکیوبصریهایپردازشحوزهدرضعف•
کاروکسبهرارزشزنجیرهبازیگرانورقباشناختعدمبامرتبطمسائل•
داخلیبازاردرکاروکسبجایگاهبهنسبتناآگاهیازناشیمسائل•
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میفیتکیمدیریتانجمنها،دانشگاهصنعتی،مدیریتسازمانبانمایشگاهارتباطاتازاستفادهبا

.نمودفراهمکارهاوکسببرایرابهتریشرایطتوان

تجارت،هتوسعسازمانمانندبازیگرانیگریتسهیلونقشایفاینیازمندکارهاوکسباینبرعالوه

برایواندبتبایدنوآوریناحیهکههستندخودصادراتیتوانتقویتدربازرگانیاتاقوهاسفارتخانه

:دنمایافزاییارزشکارهاوکسببرایزیرمواردقبیلازمسائلیبهبوددرونمایدارزشخلقآنها

ارزانتقالوتامینمشکالترفع•
کاالکشورمحوربرهدفبازارهایشناسایی•
رقباوبازارآنالیز•
صادراتیمقصدگمرکیوحقوقیمسایلنمودنبرطرف•
گذارانسرمایهتجاری،شرکایباارتباطیکانالایجاد•
کارهاوکسببرایمشتریان•
کوچکمشتریانوخردصادراتدرگریتسهیل•
خارجیکشورهایبهاعزامیتجاریهاهیاتبهکارهاوکسباتصالبهکمک•
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ناحیهالمللبینتجارتتخصصیآموزشواحدعنوانبهباید«کاروکسبایحرفهمدرسه»❑

بینروابطاصولزمینهدرآموزشیهایکارگاهوهادورهبرگزاری.شودگرفتهنظردرنوآوری

وتجاریهایشرکتمدیرانپرورشخارجی،وداخلیهاینمایشگاهدرداریغرفهالملل،

اینرسالت...ورویدادمدیریتکارآفرینی،ونوآوریمباحثبهمربوطهایآموزشبازرگانی،

.بودخواهدمدرسه

ارزشایجادوهمکارهایشرکتوخودخدماتمعرفیمنظوربهتجارتتوسعهنوآوریناحیه❑

تماعیاجهایشبکهدرصفحهیکدارایوداشتههمکارینشریهیکبابایستمیبیشترافزوده

.باشد

عمومیخدماتزنجیرهدرنیازموردهاینوآوریسازیپیادهورسانیبروزدربایدنوآوریناحیه❑

زمرکعنوانبهوباشدافریننقش...وتشریفاترفاهی،خدماتنقل،وحملازاعمنمایشگاه

.گیردقرارنمایشگاهدیجیتالتحول
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ازیسپیادهوطراحیجهتایدهبهترینبهدستیابیمنظوربهوالذکرفوقالزاماتبهتوجهبا

ندیمخواهشمجنابعالیازلذا،.گرددمیبرگزارپردازیایدهفراخوانتجارتتوسعهنوآوریناحیه

گاهنمایشسایتدرشدهبارگذاریفایلقالبدروالزاماتکلیهگرفتننظردرباراخودطرح

.نماییدارسالجاریسالمردادماه31تاحداکثر

بالطفا،داریدشدهگرفتهنظردرنیازهایپیشوالزاماتارتقاوبهبودجهتدرپیشنهادیچنانچه

.بگذاریداشتراکبهما

ایرانعزیزمانکشوربرایبهترفردایییکدیگرکمکبااستامید.هستیمشماهمراهیقدردان

.زنیمرقم
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