
 

  

 جهت استفاده شرکتهای بخش خصوصی و دولتی

 حضور در یک نمایشگاه 

 راهنمای حضور در نمایشگاه

پایه ای پیرامون نمایشگاه ها، اهداف برگزاری، اهداف حضور  این کتابچه حاوی اطالعات

در آنها، نحوه برنامه ریزی برای حضور و آداب غرفه داری می باشد. مطالعه این جزوه به 

مدیران عالی و یا مدیران فروش شرکتهایی که برای اولین بار قصد حضور در نمایشگاه 

 برای معرفی محصول خود را دارند توصیه میشود.

 مرکز رشد فناوری طبس

056-32833800تلفن:   

056 -32833801فکس:   

http://tabas.skstp.ir 
 



 راهنمای حضور در نمایشگاه  ویژه مدیران فروش شرکتها طبس واحدهای فناورمرکز رشد گردآوری شده در   2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 راهنمای حضور در نمایشگاه  ویژه مدیران فروش شرکتها طبس واحدهای فناورمرکز رشد گردآوری شده در   3

 

 فهرست مطالب

 6 ........................................................................................................................................................................................ نخست کالم

 8 ......................................................................................................................................................................... شگاههاینما خچهیتار

 9 ...................................................................................................................................................................... شگاهینما یبرگزار علل

 9 .................................................................................................................................................................................... شگاهینما انواع

 9 ................................................................................................................. برگزاری محل جغرافیای نظر از هانمایشگاه انواع -1

 9 ....................................................................................................................................................................... داخلی نمایشگاه

 9 ......................................................................................................................................................................خارجی نمایشگاه

 10 .................................................................................................................................................. المللیبین) یجهان نمایشگاه

 10 ........................................................................................................................ برگزاری زمان مدت ازنظر هانمایشگاه انواع -2

 10 ....................................................................................................................................................................... موقت نمایشگاه

 10 ...................................................................................................................................................................... :دائمی نمایشگاه

 10 ............................................................................................................................................... هدف نظر از هانمایشگاه انواع -3

 10 ..................................................................................................................................................... انتفاعی) تجارتی نمایشگاه

 10 ......................................................................................................................................(:غیرانتفاعی) غیرتجارتی نمایشگاه

 10 .................................................................................................................................................................... تولیدی نمایشگاه

 10 ........................................................................................................................................ کاال تنوع نظر از هانمایشگاه انواع -4

 10 ..................................................................................................................................................................... عمومی نمایشگاه

 10 .................................................................................................................................................................. تخصصی نمایشگاه

 10 ................................................................................................................................................. هانمایشگاه برخی با بیشتر آشنایی

 10 ................................................................................................................................................ :عمومی المللیبین هاینمایشگاه

 11 .............................................................................................................................................. تخصصی المللیبین هاینمایشگاه

 11 .............................................................................................................................................. اطالعاتی المللیبین هاینمایشگاه

 11 ....................................................................................................................................................... :ایمنطقه و ملی هانمایشگاه

 11 .................................................................. تخصصی المللیبین هانمایشگاه و عمومی بازرگانی المللیبین هاینمایشگا ایسهمق

 11 .................................................................................................................................................................... جهانی هاینمایشگاه

 12 ............................................................................................................................................................................ شگاههاینما یایمزا



 راهنمای حضور در نمایشگاه  ویژه مدیران فروش شرکتها طبس واحدهای فناورمرکز رشد گردآوری شده در   4

 

 15 ................................................................................................................................................. شگاهینما در حضور از حاصل جینتا

 16 ................................................................................................................................ شگاههاینما از یبردار بهره و حضور یچگونگ

 16 .......................................................................................................................................................................... ضرورت و اهمیت

 16 ........................................................................................................................................................ نمایشگاه در حضور از هدف

 17 ......................................................................................................................................... نمایشگاه در شرکت ضرورت ارزیابی

 17 .......................................................................................................................................... نمایشگاه در شما شکست هایعلت

 18 ................................................................................................................................. جدید بازار به ورود برای کاال بازاریابی اصول

 18 ............................................................................................. جدید بازارهای به ورود و کاال بازاریابی برای نیاز مورد اطالعات

 18 ............................................................................................................................................................... مقررات و شرایط -1

 18 ..................................................................................................................................................................... :بازار کشش - 2

 19 ............................................................................................................................................................................ :تولیدات -3

 19 .................................................................................................................... نظر مورد کاالهای برای مطلوب مشخصات - 4

 19 ............................................................................................................................................................................... ترابری – 5

 19 ................................................................................................................................................. تحقیق و فروش کانالهای - 6

 20 .............................................................................................................................................................................. تبلیغات -7

 20 ............................................................................................................................................................................. نمایشگاهی بودجه

 20 ........................................................................................................................... نمایشگاهی بودجه تنظیم برای هاهزینه انواع

 20 ........................................................................................................................................................... مستقیم هایهزینه - 1

 20 .................................................................................................................................................... غیرمستقیم هایهزینه - 2

 21 .......................................................................................................................................................... پرسنلی هایهزینه - 3

 21 ......................................................................................................................................................... تبلیغاتی هایهزینه - 4

 21 ............................................................................................................................................................... غرفه طراحی و مدیریت

 21 ........................................................................................................................................................ غرفه یك خصوصیات -1

 22 ......................................................................................................................................................................... غرفه انواع -2

 23 ........................................................................................................................................... غرفه طراحی در موثر عوامل -3

 23 ........................................................................................................................................................ غرفه فنی مشخصات -4

 23 ................................................................................................................................................................ :غرفه ساختمان -5

 24 ............................................................................................................................................................. غرفه دکوراسیون -6



 راهنمای حضور در نمایشگاه  ویژه مدیران فروش شرکتها طبس واحدهای فناورمرکز رشد گردآوری شده در   5

 

 25 .............................................................................................................................................................. :غرفه زینورپردا -7

 26 ................................................................................................................................................................... غرفه مدیریت -8

 27 .............................................................................................................................................. نمایشگاه از ندگانبازدیدکن انواع

 27 ..................................................................................................................................................................... غرفه کنندگاناداره

 28 .........................................................................................................................................غرفه کارکنان انتخاب بر موثر عوامل

 37 .................................................................................................................................. نمایشگاه در بهتر حضور برای رهنمودهایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 راهنمای حضور در نمایشگاه  ویژه مدیران فروش شرکتها طبس واحدهای فناورمرکز رشد گردآوری شده در   6

 

 کالم نخست

كارشناسان در مورد تعريف يك نماشگاه با يكديگر وحدت نظر ندارند. اصوالً مفهوم نمايشگاه در طول تاريخ و طي 

د. انافراد، نمايشگاه را محل داد و ستد كاال تعريف كردهقرون و اعصار دستخوش تغيير و تحول شده است برخي از 

گروهي براي عقيده هستند كه نمايشگاه صرفاً محلي براي عرضه كاالست. در روزگاران باستان نمايشگاه را فستيوال يا 

 شد.دانستند كه در خالل آن امكان عرضة كاال يا خدمات به خريداران بالقوه فراهم ميجشني مي

مشتق شده است كه معني جشن يا فستيوال  FERIAEبا  FERIAاز كلمة التيني  FAIRژه نمايشگاه اصوالً وا

دهد. زيرا در دوران قديم مردم عادت داشتند كه در طول هفته يا در ايام مشخصي در هر ماه يا هر سال در مكان مي

جشن و پايكوبي و برگزاري برخي  يا محل خاصي به انگيزة جشن يا مراسم خاصي دور هم جمع شوند و ضمن برپايي

از آداب و رسوم به تجارت نيز بپردازند و كاالهايي را كه قصد فروش آنها را دارند همراه خود بياورند. امروزه نمايشگاه 

از شكل ابتدايي آن خارج شده و صرفًا ديگر محلي براي خريد و فروش كاال نيست بلكه برخي از افراد در خالل برپايي 

ها و هاي استثنايي يا تحقيقي در مورد مسأله خاصي هستند و چه بسا نوآوريگاه بدنبال پيداكردن موقعيتيك نمايش

ابتكارات و اختراعاتي پس از بازديد يك صنعتگر يا محقق از يك نمايشگاه اتفاق افتاده است. تكامل و توسعه توليد يا 

 تواند باشد.عي يك نمايشگاه ميدستيابي به منابع جديد عرضة كاال نيز از دستاوردهاي تب

كنندگان كاالها و خدمات و نقطه برخورد عرضه و تقاضاست. در يك نمايشگاه محل تالقي بازديدكنندگان و عرضه

ها، گذارند. نوآوريها، خالقيتكنندگان كاال، ماشين آالت يا اقالم مورد نظر خود را به معرض نمايش مينمايشگاه عرضه

هاي قابل ذكر متاع هاي اساسي و جنبهكنند. ويژگيدارند. قيمت كاالهاي خود را بيان ميرضه ميابتكارات خود را ع

گذارند و بازديدكنندگان نيز ذوق و سليقه، تمايالت و امكانات خود را عرضه مي يا كاالي خود را به منصه ظهور مي

داد و ستد يا برقراري ارتباط در آينده در برابر خود ترين شرايط را براي انجام دارند. بدين ترتيب اين دو گروه، مناسب

 مهيا مي بيننند.

دهد. در يك نمايشگاه، مهمترين عاملي نمايشگاه، هزينه جستجو براي يافتن كاال يا دسترسي به اطالعات را كاهش مي

ت اهميت برخوردار انجامد، رقابت است. نقش اطالعاتي يك نمايشگاه در جوامع امروزين، از نهايكه به پيشرفت مي

 است. اصوالت مبادله اطالعات، درست به اندازة مبادله كاال و خدمات داراي ارزش و اعتبار است.

هاي اقتصادي را در يك محدودة خاص ]از نظر زمان و مهمترين خصيصه يا ويژگي يك نمايشگاه آن است كه فعاليت
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مند به انتخاب كاال هستند و خدمات يا افرادي كه عالقه كنندگان كاالاي كه عرضهسازد به گونهمكان[ متمركز مي

 توانيم بگوييم كه:حداكثر بهره را ببرند. با توجه به نكات پيش گفته مي« تمركز»توانند از اين مي

ن آالعاده كه در نمايشگاه عبارتست است از يك فضاي اقتصادي استثنايي يا يك موقعيت اقتصادي ويژه و خارق

هاي سازمان يافته و هماهنگ به مبادله كاالها، خدمات و اطالعات توانند با فعاليتمي ن و بازديدكنندگانكنندگاعرضه

 اقدام كنند.

يت شود؛ بيشتر از نيرويي است كه در هر فعالنيرويي كه صرف برگزاري يك نمايشگاه يا ايجاد يك غرفه نمايشگاهي مي

ن سازما شود.ا، گاهي نتيجه كار نامطلوب و حتي اندوهبار مي ه تالشهشود. اما عليرغم همبازاريابي ديگري صرف مي

كننده هموار سازند. اما، در نهايت سرنوشت كوشند تا راه را بر شركتدهندگان هر نمايشگاهي به عنوان ميزبان مي

 شود.رقم زده مي خودشدر اين تالش جمعي، به دست  اوشكست  موفقيت يا

در زمينه حضور در نمايشگاه مركز رشد فناوري طبس در اين كتابچه تالش شده است تا با در هم آميختن تجربيات 

ها و موسساتي كه تجربه شركت  تر شركتامعي براي حضور هرچه بهتر و موثرراهنماي ج ،و مطالعات انجام پذيرفتهها 

كه اين مجموعه اولين تجربه مركز رشد طبس در زمينه تهيه از آن جا در رويدادهاي اين چنيني را ندارند فراهم شود. 

تهيه مجموعه  و ارائه چنين راهنمايي است، خواهشمند است تا به ما با ارائه نظرات و پيشنهادات كارشناسانه خود در

تر شاست تا اين مجموعه كمكي هر چند كوچك در راه كسب تجربيات بياميد هاي بهتر و مفيدتر بعدي ياري نماييد. 

 در نمايشگاه هاي مختلف بنمايد.شركت ها براي حضورمديران و موفق تر 

 

 سید  ناصر سجادی                                                                                                   
 مدیر مرکز رشد فناوری طبس                                                                                                  
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 تاریخچه نمایشگاهها

هاي خاصي در هر ماه يا سال در مكان در دوران قديم، مردم عادت داشتند كه در طول هفته و يا در ايام و مناسبت

به انگيزه برگزاري جشن يا مراسم ويژه، دور هم جمع شوند آنان ضمن برگزاري جشن ومراسم، به تجارت نيز  خاصي

 نمودند.ورزيدند و كاالهاي خود را نيز با يكديگر مبادله ميمبادرت مي

، (گهاپس از جنپرجمعيت )خصوصاً  وم در هر سالن چندين بار در نقاطدر كشورهاي باستاني نظير ايران، يونان، مصر و ر

ادي شد و به مناسبت پيروزي و شها، غنائم جنگي به نمايش گذاشته ميهايي بر پا مي شد. )در اين نمايشگاهنمايشگاه

 داشتند.(بر پا مي

بتدريج، نمايشگاه به صورت بازارهاي مكاره در نقاط مختلف دنيا و بويژه اروپا برگزار گرديد. برگزاري نمايشگاه به شكل 

آغاز شد و در آغاز قرن بيستم تكامل يافته و امروزه به صورت يكي از اركان  پس از انقالب صنعتي انگلستان وزيامر

 است. مهم بازرگاني در آمده

گرديده است. بازرگانان هاي تجاري، بازارهاي مكاره تشكيل ميدر كشورمان نيز در زمانهاي گذشته در سر راه كاروان

 كردند.ه عرضه و نمايش كاالهاي خود و داد و ستد آنها مبادرت ميو مردم در اين بازارها، ب

هايي كه در گوشه و كنار شهر تهران نصب خان اميركبير، بر اساس اعالميهبراي نخستين بار در دوران صدارت ميرزاتقي

 .المللي لندن مشاركت نمايندگرديد، از تجار وصاحبان صنايع آن روز دعوت شد كه در نمايشگاه بين

: در اين سال نمايشگاهي به شكل امروزي آن، در زمينه توليدات صنايع ايتاليا در ايران )با هزينه دولت و 1337سال 

 صاحبان صنايع ايتاليا در تهران( برگزار گرديد.

، راه برگزاري “المللي ايرانهاي بينتشكيل شركت سهامي نمايشگاه”: در اين سال با تصويب قانون 1343سال 

 هاي خارجي هموار شد.ها در ايران ومشاركت در نمايشگاهگاهنمايش

آبان( در تهران برگزار شد. در اين  2مهر لغايت  13المللي آسيايي ): در اين سال، نخستين نمايشگاه بين1348سال 

، چين، كشور جهان مشاركت نمودند. )از جمله: استراليا، اتريش، بلژيك، بلغارستان، كانادا، سيالن 33نمايشگاه 
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چكسلواكي، فرانسه، آلمان، افغانستان، انگلستان، مجارستان، هند، اندونزي، ايتاليا، ژاپن، اردن، كره، كويت، مالزي، 

 هلند، پاكستان، لهستان، سنگاپور، اسپانيا، سوئيس، تايلند، آمريكا، روسيه و...(

ان فراهم المللي تهرهاي بينمنظم نمايشگاه: به دنبال برگزاري نمايشگاه آسيايي تهران، مقدماتن تشكيل 1352سال 

 كشور در محل فعلي آن برگزار شد. 22گرديد. در اين سال نخستين نمايشگاه بازرگاني تهران با مشاركت 

 علل برگزاری نمایشگاه

 آيد كه مهمترين علل آن عبارتند از:ها يك امر الزم و ضروري به حساب ميدر دنياي امروز، برگزاري نمايشگاه

كننده توام با رقابت تغييرات روزافزودن تكنيك، ظهور كاالهاي جديد، متنوع بودن كاالها، عدم آشنايي مصرف -1

 كنندگان و... از مهمترين علل لزوم برگزاري نمايشگاه است.شديد و نامطلوب توليد

ته كننده از بين رف( و توليدكننده )يا خريدارقطع رابطه بين خريدار و فروشنده؛ به طوري كه رابطه ميان مصرف -2

 آيد.ها به حساب مياست. اين مورد نيز عامل مهمي در توسعه نمايشگاه

گردد. از طرفي نيز باال رفتن افزايش درآمد سرانه كشورها همراه با درآمد ملي آنها، موجب باالرفتن قدرت خريد مي -3

احتياج به شناسايي كاال به مصرف كننده دارد. اين امر  شود. توليدات همقدرت خريد مردم، موجب تغيير در توليد مي

 گيرد.ها انجام ميهبا نشان دادن كاال در نمايشگا

 انواع نمایشگاه

 شوند.بندي ميهاي گوناگون نيز طبقهها داراي، انواع مختلفي هستند كه از ابعاد و ديدگاهنمايشگاه

 برگزاریها از نظر جغرافيای محل انواع نمایشگاه -1

گردد. در اين نمايشگاهي است كه در داخل يك كشور و براي مردم همان كشور برگزار مي :نمایشگاه داخلی

شود. مانند: نمايشگاههايي كه توسط توليدكنندگان و ها، معموالً توليدات داخلي به معرض تماشا گذاشته مينمايشگاه

 گردد.هنرمندان داخلي براي معرفي كاالها و آثار هنري برگزار مي

كند. هدف آن نيز شناساندن كاالها و نمايشگاهي است كه يك كشور در كشور ديگر برگزار مي :خارجینمایشگاه 

 هاي يك كشور به مردم ساير كشورها است.خدمات و پيشرفت
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ردد. گنمايشگاهي است كه با مشاركت چندين كشور در سطح جهاني برگزار مي (:المللیجهانی )بین نمایشگاه

هاي خاص با دعوت از كشورهاي داوطلب و... در يكي از شهرهاي مهم دنيا تشكيل عموالً به مناسبتها، ماين نمايشگاه

 المللي است.شود. هدف عمده آن نيز گسترش بازرگاني بينمي

 ها ازنظر مدت زمان برگزاریانواع نمایشگاه -2

ن مدت تعيين شده، تعطيل پايا شوند و پس ازودي برگزار ميها براي مدت محداين نمايشگاه :نمایشگاه موقت

 ماه است. 6روز تا  20ها بين آيند. مدت تقريبي اين نمايشگاهها از اين گروه به حساب ميگردند. بيشتر نمايشگاهمي

شوند. اگر چه، احتمااًل در شكل ظاهري يا در نوع اين نمايشگاه براي هميشه تشكيل و برگزار مي نمایشگاه دائمی:

 ن است تغييراتي ايجاد شود.كاالهاي آن، ممك

 ها از نظر هدفانواع نمایشگاه -3

ند تمام شود. ماننمايشگاهي است كه با هدف تبليغ محصوالت تجارتي برگزار مي (:نمایشگاه تجارتی )انتفاعی

 .نندكهايي كه بازرگانان و توليدكنندگان در كشورهاي ديگر براي تسلط بر بازارهاي جهاني برگزار مينمايشگاه

نمايشگاهي است كه هدف آن مسائلي غير از كسب سود و منفعت تجارتي  نمایشگاه غیرتجارتی )غیرانتفاعی(:

ها هاي آن است. مانند نمايشگاهاست. بلكه مواردي مانند شناساندن مسائل مذهبي، فرهنگي و سياسي از جمله هدف

 كتاب، فيلم و...

وليدكنندگان در جهت ساخت وسايل مورد نياز يك كشور برگزار اين نمايشگاه براي تشويق ت :نمایشگاه تولیدی

 كند.هايي كه وزارت صنايع و معادن براي تامين خودكفايي برگزار ميشود. مانند: نمايشگاهمي

 ها از نظر تنوع کاالانواع نمایشگاه -4

ليدات هاي تومانند: نمايشگاهشود. نمايشگاهي است كه در آن انواع كاالها به نمايش گذاشته مي :نمایشگاه عمومی

 هاي تكنيكي و محصوالت كشاورزي.صنعتي، صنايع دستي، پيشرفت

نمايشگاهي است كه اختصاص به نمايش يك نوع يا يك سري از كاالها داشته باشد. مانند:  :نمایشگاه تخصصی

 هاي فرش، نقاشي، انواع منسوجات و...نمايشگاه

 هاآشنایي بيشتر با برخي نمایشگاه

ي هاي جهانها و به تبع آن، نمايشگاهتا قبل از جنگ جهاني دوم، نمايشگاه المللي عمومي:های بيننمایشگاه 

ها هنوز المللي عمومي بودند. اين نمايشگاههاي بيناي كه تا آن زمان برگزار شده بود؛ بيشتر صورت نمايشگاهچندگانه

 شوند.درحال توسعه برگزار مي اي از نقاط جهان و بيشتر در كشورهايهم در پاره
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المللي تخصصي هاي بيناند و جاي خود را به نمايشگاههاي عمومي بتدريج اهميت خود را از دست دادهنمايشگاه

هاي به نمايشگاه %10ها، تنها المللي عضو اتحاديه جهاني نمايشگاههاي بيناند. در حال حاضر از كل تعداد نمايشگاهداده

 شوند.هاي تخصصي برگزار ميدارد و بقيه در رشته عمومي اختصاص

 كننده دست آوردهايها از جمله مهمترين مجامع عرضهامروزه، اين نمايشگاه :المللي تخصصيهای بيننمایشگاه

 آوردهايآيند. در غالب موارد، جديدترين تكنولوژيها و تحقيقات و دستصنعتي و تكنولوژي درجهان به حساب مي

 گيرد.ها در معرض ديدار عموم قرار ميگوناگون در اين قبيل از نمايشگاههاي رشته

 های تخصصی؛ به شرح زیر است:مهمترین مزایای مشارکت در نمایشگاه

 شود.بيني آنچه كه در نمايشگاه عرضه ميدار بودن بازديدكنندگان از مراجعه به نمايشگاه و پيشهدف -1

 كننده به خريداران بالقوه و بالفعل.دستيابي شركت  -2

 هاي عموميباالتر بودن ارقام معامالت در مقايسه با نمايشگاه  -3

 بازديد از نمايشگاه توسط متخصصين  -4

 قدرت انتخاب بيشتر كاالهاي نمايشي بر پايه نيازهاي نمايشي  -5

 شندهها و امكانات توسط هم خريدار و هم فرودرك واقعيات، مسئوليت  -6

 الملليبازاريابي هدفدار و مقرون صرفه در عرصه بين  -7

اه اختصاص شوند و هر نمايشگالمللي و بومي برگزار ميهاي تخصصي در ابعاد بينگفتني است كه بيشتر نمايشگاه

هاي المللي وجود ندادر و تنها جنبه معرفي توانمنديها، رقابت بينبه يك صنعتن خاص دارد. در اين نوع نمايشگاه

 شود.گيرد. اما، در نهايت به ارتباط تجاري منجر ميكشورها مورد نظر قرار مي

ارائه  ها از طريقهاي معتبر در اين نمايشگاه: بيشتر كشورها و شركتالمللي اطالعاتيهای بيننمایشگاه

 كنند.مشاركت مي ها و ... به همراه نمونه كاالهاي خودعكس، اساليد، فيلم، بروشور، كاتالوگ، ليست قيمت

ها است. ضمن اينكه، هدف نهايي و تاكيد ها، به مراتب كمتر از ساير نمايشگاههاي مشاركت در اين نمايشگاههزينه

 باشد.ها، مذاكرات تجاري و عقد قراردادها مياين نمايشگاه

ر شوند. دن برگزار ميها در داخل كشور و يا در مناطق مختلف آاين نمايشگاه ای:ها ملي و منطقهنمایشگاه

 گردد.ها بطور منظم و با اهداف خاص برگزار مياغلب كشورها و مناطق مختلف جهان، اين نمايشگاه

  

 خصصيالمللي تها بينالمللي بازرگاني عمومي و نمایشگاههای بيننمایشگا مقایسه

چهار يا پنج سال يكبار در سطح بسيار ني هر اهاي، معمواًل با فاصله زماين نمايشگاه :های جهانينمایشگاه 

ها گوناگون )اقتصادي، بازرگاني، اجتماعي( و نيز نزديك نمودن شوند. هدف اصلي اين نمايشگاهاي برگزار ميگسترده

 باشد.ماه مي 6تا  5ملل جهان به يكديگر است. مدت آن طوالني و بين حداقل 
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اي شود و هزينه برگزاري نيز رقم قابل مالحظهاز چند سال قبل، شروع ميها، معموالً ريزي برگزاري اين نمايشگاهبرنامه

ها از سوي دولت برگزار كننده، بخشي نيز از طريق فروش بليط و ساير خدمات و باالخره، خواهد شد. بخشي از هزينه

 شود.كنندگان تامين ميبخشي هم از سوي شركت

كننده، فعاليت اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي خود را به نمايش  هاي جهاني، معموالً كشورهاي شركتدر نمايشگاه

 گذارند.مي

هاي با اهداف مشخص اقتصادي، اجتماعي و سياسي توسط يك كشور در اين نمايشگاه :های اختصاصينمایشگاه

حل كشور مها، از جنبه تدوين اهداف، تعيين شوند. با اين وصف، در برگزاري اين نمايشگاهكشوري ديگر برگزار مي

بايست مطالعات و برگزاري، نووع كاالهاي نمايشي، چگونگي نوع تبليغات، بازاريابي دقيق، زمان مناسب و... مي

 اي صورت گيرد.هاي همه جانبهبررسي

 مزایای نمایشگاهها  

رتباط ا هاي بين المللي بازرگاني، به منزله يك عامل برقرارينمايشگاه:یفزایش حجم مبادالت بازرگانی خارجا -1

شود كه در برگزاري آن با يكديگر مشاركت نزديك در بين بازارهاي جهان، موجب توسعه، بازرگاني كشورهايي مي

هاي صنايع و خدمات بازرگاني در كشورهاين جهان هاي بين المللي كه در رشتهتوان گفت: نمايشگاهيماند.داشته

را، آيند. زيساسي مبادالت بازرگاني بين كشورها به حساب ميگردند، از مراكز مهم توسعه و محورهاي ابرگزار مي

گان كنندترين فرصت را براي توليدها، به ويژه از ديدگاه صادرات صنعتي و خدمات، مناسباين گونه نمايشگاه

 رايو خريداران بالقوه و بالفعل قرار دهند، ب را در معرض ديدار بازديدكنندگان سازند تا كاالهاي خودفراهم مي

 كاالهاي خودبه نحو مناسب بازاريابي كنند و در نتيجه بازار فروش خود را توسعه دهند.

هاي بازرگاني، غالباً قراردادهاي مهم و يا پس از برگزاري نمايشگاه در جريان:توسعه همکاریهای اقتصادی  -2

همكاريهاي بازرگاني و  رسد كه در مقياس وسيعي برتجاري و نيز قراردادهاي همكاري اقتصادي به امضاء مي

 گذارد.اقتصادي كشورها، تاثير مثبت بر جاي مي

 هاي بين المللي بين موسساتسرمايه گذاريهاي مشتركي كه در طول برگزاري نمايشگاه: افزایش سطح تولید -3

مشاركت كننده، صورت مي گيرد؛ آغازي براي تشكيل واحدهاي توليدي كوچك و بزرگ در داخل هر كشور خواهد 

 بود. روشن است اين امر، موجب اشتغال بيشتر و درآمد افزونتر براي مردم خواهد شد.

هاي توليدي )با توجه به مكانيسم عرضه و تقاضا( در برقراري نظام اقتصادي كشورها از سوي ديگر، ازدياد كارگاه

 ادي را متعادل خواهد نمود.و تثبيت هر چه بيشتر آن تاثير زيادي خواهد داشت. در واقع، نوسانات احتمالي اقتص
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المللي، صنايع و موسسات صادراتين كشورهاي هاي بينهنمايشگا: المللیهای سالم داخلی و بینایجاد رقابت  -4

 ها،صنايع با مشاركت در اين نمايشگاه و صاحبانكنندگان كنند. از اين رو، توليدمختلف را در خود جمع مي

 كوشش مي كنند، صنايع و كاالهاي صادراتي خود را در معرض ديدار عموم قرار دهند.

آورند. كنندگان و صاحبان صنايع بوجود ميها نوعي رقابت سالم را در بين توليدگرفت، اين نمايشگاهتوان نتيجهمي

را با تكنولوژي مدرن كشورها و استانداردهاي جهاني همگام سازند و امكان كنند تا كاالهاي خود آنان را تشويق مي

حضور مداوم در بازارهاي جهاني را كسب كنند. به اين ترتيب، حضور در نمايشگاه، موجب افزايش توليد و ارتقاء 

 شود.كيفيت كاالها مي

العات و آگاهيهاي بازرگاني وصنعتي ها، يكي از مراكز مهم مبادله اطنمايشگاه: تبادل اطالعات و دانش فنی  -5

 باشند. زيرا؛ مي

 

 كنند.توليدكنندگان و صادركنندگان را با استانداردهاي جهاني كاالها و نيز قيمت جهاني محصوالت آشنا مي -

 سازند تا با رعاتي استانداردها با صنايع پيشرفته جهان به رقابت برخيزند.آنان را قادر مي -

 كنند.ا براي رقابت مزبور، در وسعت زياد فراهم ميامكانات الزم ر -

هاي تخصصي، همانند كالسهاي درسي هاي بين المللي، در زمينهو ... بنابراين، شايد بتوان گفت: برگزاري نماشگاه -

 دانشگاهي است.

ن كنندگايا شركت ر برگزار كننده وهاي تخصصي(، كشوالمللي )بويژه نمايشگاههاي بيندر دوران برگزاري نمايشگاه

هاي آن و استفاده از تكنولوژي مدرن ساخت كاالها، اقدام به برگزاري سمينار و براي ارائه تحوالت صنعتي، پيشرفت

 كنند.هاي آموزشي ميكنفرانس

ي هاي آموزشدر سمينارهاي مزبور، در زمينه نحوه توليد و روش كاربرد مصنوعات به بحث و تبادل نظر و نمايش فيلم

كنندگان، كارشناسان و صاحبان صنايع پردازند. بديهي است كه اين امر، در افزايش سطح اطالعات تخصصي شركتمي

 شود.بسيار مفيد واقع مي

ن صنايع جهان و معرفي كاالهاي توليدي كشورها به بازارهاي صرفنظر از تماس مستقيم با صاحبا ها،برپايي نمايشگاه

آخرين تحوالت و دستاوردهاي تكنولوژيك، صنعتي و علمي جهان در معرض مطالعه و شوند، المللي، موجب ميبين

 قضاوت قرار گيرند.
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 هاي تخصصي( از جمله عوامل مهمالمللي )بويژه نمايشگاههاي بينمشاركت در نمايشگاه :انتقال تکنولوژی -6

 وسعه است.در انتقال تكنولوژي به صنعتگران مستعد، خصوصاً صنعتگران كشورهاي در حال ت

 هاي بين المللي در زمينه انتقال تكنولوژي، عبارتنداز:مزاياي مشاركت در نمايشگاه

هائي كه در كشورهاي درحال هاي پيشرفته در نمايشگاهمعموالً؛ كشورهاي صنعتي از نمايش آخرين تكنيك -1

 كنند.شوند، خودداري ميتوسعه برگزار مي

هاي يزاتن و تكنولوژي بكار گرفته شده درصنايع خود را در نمايشگاهكشورهاي صنعتي، معموالً مدرنترين تجه  -2

 گذارند.المللي كشورهاي همطراز خود، به نمايش ميبين

 .كشندها به رخ رقباي هم سطح خود ميكشورهاي صنعتي، غالباً قدرت برتر صنعتي خود را در نمايشگاه  -3

 آيند.هاي تكنولوژيك به حساب ميالمللي، ميدان مناسبي براي رقابتنمايشگاه هاي بين  -4

هاي ، با استفاده از وسايل مدرن، پيشرفت1990در دهه : المللیتوسعه و گسترش ارتباطات بین -7

. اندناميده“ دهه ارتباطات”الملل حاصل شد. به همين دليل، اين دهه را چشمگيري در زمينه ارتباطات بين

هاي بارز قرن بيست و يكم خواهد الملل از مشخصهباطات بيندر اين راستا، به كارگيري تكنولوژي مدرن ارت

 بود.

در قرن بيست و يكم، كشورها هر قدر هم كه به تكنولوژي مدرن و پيشرفته دست يافته باشند؛ باز هم بدون 

 برقراري ارتباط با ساير كشورها، نخواهندن توانست موجوديت خود را حفظ كنند.

روابط اقتصادي و اجتماعي كشورها، حاكميت دارد و اين امر، از سوي همه در شرايط كنوني، ارتباطات بر 

المللي هاي بينها )خصوصاً نمايشگاهتوان ادعان نمود كه نمايشگاهكشورها پذيرفته شده است.با اين وصف، مي

 باشند.كشورها مي بازرگاني( از عوامل مهم برقراري و گسترش ارتباطات بين

دار، هاي هدفهاي انجام بازاريابيصله از مشاركت در يك نمايشگاه موفق در زمينهبديهي است، نتايج حا

ها پديدار خواهد هاي مشترك و... در درازمدت و حضور مداوم در اين نمايشگاهگذاريمذاكرات تجاري، سرمايه

 شد.

گسترده، الزم است براي انجام صادرات كاال وخدمات در سطح :  توسعه و گسترش صادرات کاال وخدمات -8

 هاي زير مطالعه عميق و كافي نمود:در زمينه

 المللاقتصاد بين -
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 روند توسعه تجارت بين كشورها -

 شناسايي اقتصادهاي موازي و مكمل -

 شناخت بازارهاي صادراتي -

 دسترسي به آمار و گزارشات تحليلي -

 و... -

مستمر در معرض اطالعات مربوط به آخرين تحوالت بازارهاي از اين راه، متقاضيان صادرات كاال و خدمات، به طور 

هاي صادراتي خود را در چارچوب اطالعات مزبور شوند، روند فعاليتالمللي قرار خواهند گرفت و موفق ميبين

 تصحيح نمايند. از اين طريق است كه به توسعه كمي و كيفي صادرات دست خواهند يافت.

لمللي اهاي بينتيابي به اطالعات جامع و جديد بازار، حضور يا مشاركت در نمايشگاههاي دسيكي از موثرترين، راه

هاي تخصصي( است. البته، اين امر هنگامي با موفقيت قرين خواهد شد كه نتايج كليه مطالعات )خصوصاً نمايشگاه

 ندگانكنن افكار شركتردهاي صادراتي و روشن كالذكر( براي تكميل فعاليتهاي آماري )فوقتحقيقي و بررسي

 ها، به نحوي زيربناي و بنيادين به كار گرفته شود.در نمايشگاه

دانند و از اين راه نيز ها را يك عامل مهم تجارت جهاني ميدرحال حاضر، اغلب كشورهاي صنعتي، نمايشگاه

برداري ها به نحو مناسب بهرههاند. بنابراين، چنانچه از نمايشگاالملل بدست آوردهموقعيت ممتازي را در صحنه بين

 توان به منزله موثرترين ابزار بازاريابي از برگزاري يا مشاركت در آنها، نتايج مطلوبي را كسب كرد.شود، مي

 

 نتایج حاصل از حضور در نمایشگاه

 ه قرار داد:توجالمللي، نتايج زير را مورد هاي بينتوان براي مشاركت صحيح در نمايشگاهگيري، ميبه عنوان نتيجه

 كنندگان قرار خواهد گرفت.كاالهاي صادراتي كشور در معرض ديدار بازديد -1

 يابد.هاي بازاريابي و تبليغات بسيار كاهش خواهد يافت. منافع آن افزايش ميهزينه -2

 دهند.قرار ميكنندگان هاي بين المللي، در اختيار شركتزدن كاال در عرصه رقابتبهترين فرصت را براي محك -3

موسساتي كه تمايل دارند به بازارهاي كشورهاي همسايه و ساير كشورها دست يابند، به اين خواسته خود نايل  -4

 خواهند شد.
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 سازد.شرايط را براي مذاكره )بصورت عملي( با خريداران بالقوه مهيا مي -5

بر بازاريابي براي كاالهاي خود، از  كنندگان فراهم خواهد ساخت تا عالوهاين فرصت كم نظير را براي شركت -6

 هاي مختلف وتكنولوژي استفاده شده در توليدات آگاهي كامل يابند.روند توليد جهاني در رشته

 

 چگونگي حضور و بهره برداری از نمایشگاهها

 اهميت و ضرورت

ر فعاليت نيرويي است كه در هشود؛ بيشتر از نيرويي كه صرف برگزاري يك نمايشگاه يا ايجاد يك غرفه نمايشگاهي مي

 شود.شود. اما عليرغم همه تالشها، گاهي نتيجه كار نامطلوب و حتي اندوهبار ميبازاريابي ديگري صرف مي

كننده( هموار سازند. اما، در نهايت كوشند تا راه را بر شما )شركتمي گان هر نمايشگهي به عنوان ميزبانسازمان دهند

 شود.ا در اين تالش جمعي، به دست خودتان رقم زده ميسرنوشت موفقيت ياشكست شم

 ه عنوان شركتآورند. شما بسازمان دهندگان براي معرفي نمايشگاه و جلب توجه عموم، تالشهاي وسيعي به عمل مي

توانيد اين تالشها را به نفع خودتان هدايت كنيد. بخاطر داشته باشيد: هر غرفه نمايشگاهي، خود مي اتكننده نيز با اقدام

ترين بازديدكنندگان را به سوي خود جلب كند؛ هنگامي موفق قلمداد خواهد شد كه بتواند بيشترين تعداد از مناسب

 ه باشيد:آنگاه اين بازديدها را به نتايج مطلوب منتهي سازد.به خاطر داشت

اگر نمايشگاه از كيفيت خوبي برخوردار باشد، حضور عده زيادي افراد متخصص امري حتمي خواهدبود. اين امر، در 

 كند.هاي تخصصي بيشتر صدق ميمورد نمايشگاه

هاي راگر يك نمايشگاه خوب سازمان يافته باشد، بهترين امكانات را براي نفوذ به بازارهاي جديد و توسعه و گسترش بازا

 سازد. كه اين امر از هيچ راهي به اين خوبي حاصل نخواهد شد.كنندگان فراهم ميپيشين براي شركت

 هدف از حضور در نمایشگاه

هدف اصلي از شركت در هر نمايشگاه )در كوتاه مدت يا بلندمدت( افزايش فروش كاال و خدمات است. البته، گاهي نيز 

گيرد. اما، هدف هرچه باشد، برگزاري يك نمايشگاه فرهنگي( مورد نظر قرار مي اهداف ديگري )مانند: مقاصد سياسي و

هاي مناسبي را براي گسترش و تعميق مناسبات سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي بازرگاني موفق، قادر است زمينه

 فراهم سازد.
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 هدف شما از حضور در نمايشگاه چيست؟

هاي تخصصي شركت كنيد و يا خودتا اقدام به برگزاري ا در نمايشگاهكاال است؛ يش اگر هدف اصلي شما، فرو -1

 يك نمايشگاه اختصاصي نماييد.

هاي عمومي اگر هدف شما دراز مدت، نفوذ در بازارهاي جديد و يا يافتن نماينده تجاري است؛ در نمايشگاه  -2

 المللي حضور يابيد.بين

 ارزیابي ضرورت شرکت در نمایشگاه

ري براي شركت در هر نمايشگاه؛ ابتدا، بايد چند نكته را براي خودتان روشن سازيد تا لزوم و ضرورت گيقبل از تصميم

هاي زير، جواب بايست براي هر يك از پرسشحضور در نمايشگاه مورد نظر براي شما مشخص شود. براي اين كار، مي

 اي داشته باشيد:كنندهقانع

 ا منافعي را در بر دارد؟ )چه منافعي(؟آيا شركت در اين نمايشگاه، براي شم -1

 آيا شركت در اين مايشگاه براي كاالي شما مناسب است؟ -2

 هاي شما از شركت در اين نمايشگاه،تحقق خواهد يافت؟آيا هدف -3

 آيا بازار منطقه براي محصوالت شما، اهميت دارد؟ -4

 ود، پاسخگوي تقاضاي كاال باشيد؟آيا به صورت تدريجي يا دائمي خواهيد توانست با توليدات خ -5

 باشد؟آيا محصوالت شما در سطح استانداردهاي بازار مي -6

 مشكالت شما در رابطه با بازار چيست؟ -7

 آيا شركت در يك نمايشگاه بازرگاني، مهمترين راه براي حل مشكالت شما است؟ -8

 هدف اصلي شما از شركت در اين نمايشگاه چيست؟ -9

 كنيد؟بهترين نمايشگاهي است كه در آن شركت ميآيا اين  -10

 هايي را در پي خواهد داشت؟اي موثر، براي شما چه هزينهبه نمايش گذاشتن كاالهايتان به شيوه -11

 ها را خواهد داشت؟آيا نتايج حاصل از شركت در اين نمايشگاه، ارزش اين هزينه -12

 گذاري( تا چه حد آمادگي وجود دارد؟بازار )از لحاظ سرمايهپس از اتمام نمايشگاه، براي توسعه اين -13

 های شكست شما در نمایشگاهعلت

 تواند عوامل زير باشد:علت شكست يا عدم موفقيت احتمالي شما در يك نمايشگاه، مي
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 عدم شناخت بازار منطقه -1

 هاي روشن و مشخصنداشتن هدف -2

 هاي خودعدم شناخت و انتخاب نمايشگاه براي هدف -3

 ضعف ارتباطات در دوران نمايشگاه -4

 هاي خود )طي برگزاري نمايشگاه(عدم توانايي در به ثمر رساندن كوشش -5

 اصول بازاریابي کاال برای ورود به بازار جدید

يز ا نآيند، در صورتي كه شمالمللي در واقع دروازه ورود به بازارهاي جديد به حساب ميهاي بيناز آنجا كه نمايشگاه

خواهيد وارد بازارهاي جديد در كشورهاي مختلف شويد؛ داشتن اطالعات اوليه باري بازاريابي كاال امري بسيار مي

 شود.ضروري است. در زير مختصراً به اين اطالعات اشاره مي

 اطالعات مورد نياز برای بازاریابي کاال و ورود به بازارهای جدید

 شرایط و مقررات -1

 ار جديدقانوني باز -

 هاي وارداتي در كشور مورد نظر هاي گمركي و سهميهتعرفه -

 مالياتهاي داخلي -

 هاي ارزيمحدوديت -

 قوانين بهداشتي و ايمني و استانداردهاي كشور مورد نظر -

 مقررات صادرات و واردات -

 :کشش بازار - 2

 كيفيت مطلوب مورد نظر -

 مقدار مصرف ساليانه-

 كننده در كشور مورد نظرمصرفمناطق جغرافيايي  -

 ميزان واردات -

 هاي مختلف وارداتيقيمت -
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 مناطق خريد)كشورهاي مختلف( -

 روند كاهش يا افزايش -

 ميزان موجودي محصول موردنظر در بازارهاي منطقه -

 يد و معايب آنها ها، فواصنايع مطمئن براي ترجمه و چاپ نشريه در داخل و خارج از كشور مورد نظر و مقايسه هزينه -

 :تولیدات -3

 حجم توليدات داخلي و روند رشد آنها -

 ماركهاي مختلف داخلي و خارجي مورد عالقه مردم -

 اسامي توليدكنندگان و نقاط ضعف و قوت آنها -

 هاي توليدات داخليقيمت -

 برای کاالهای مورد نظر  مشخصات مطلوب - 4

 ميزبان ارجحيت رنگ و مشخصات ظاهري -

 هاي مناسب ترابريبندبسته -

 هاي مناسب مصارف شخصي و خانوادگيبنديبسته -

 هاي مورد پسند مردمبنديرنگ و طرح و مشخصات بسته -

 بندي قوانين و مقررات كشور مورد نظر، درباره مشخصات و رنگ و طرح بسته -

 ترابری – 5

 وسايل نقليه با صرفه و مناسب براي حمل كاال -

 ترابريهزينه  -

 هاي گمركي در مبدا و مقصدهزينه -

 کانالهای فروش و تحقیق - 6

 كانالهاي موجود و معرفي در كشورهاي موردنظر -

 ساير كانالهاي قابل اعتماد -

 ها و معايب كانالهاي مختلفبررسي فايده -

 برآورد طول مدت فروش نهايي -



 راهنمای حضور در نمایشگاه  ویژه مدیران فروش شرکتها طبس واحدهای فناورمرکز رشد گردآوری شده در   20

 

 زمان مورد تقاضاي مشتريان براي تسليم كاال -

 تبلیغات -7

 بررسي انواع و روشهاي تبليغ و آگهي -

 اي با در نظر گرفتن فرهنگ حاكم بر جامعهتبليغات مناسب منطقه -

 هاي تبليغاتي و انتشاراتيبرآورد هزينه -

 بودجه نمایشگاهي

ايشگاهي وضع شوند. اما، براي بودجه نمها در برابر درآمدها، پيش بيني مياي، معموالً هزينهبراي تنظيم هر بودجه

شود و بر اين اساس درآمد حاصل از كند. زيرا غير از مواردي معدود كه فروش محلي در نمايشگاه انجام ميفرق مي

 توان انتظار حصول درآمد فوري را داشت.ها، نميتوان پيش بيني كرد؛ عموماًًً در نمايشگاهفروش را مي

 شوند.ه چهاربخش تقسيم ميها معمواًل ببراي تنظيم بودجه نمايشگاهي، هزينه

 ها برای تنظيم بودجه نمایشگاهيانواع هزینه

 های مستقیمهزینه - 1

 اجاره محل )فضاي باز و سرپوشيده( -

هاي مورد نياز براي مقاصد مختلف، تهيه سيم، كابل و لوازم برق و نيز دستمزد انجام عمليات نورپردازي )تهيه المپ -

 نورپردازي(

 هيه سكوهاي نمايش كاال، قفسه، ويترين، آرايش كاالها، خريد گل و گلكاري در زمين بازلوازم غرفه، ت -

 لوازم اداري )تهيه فرش، ميز، صندلي، مبلمان و...( -

 باربري كاال، عوارض گمركي و... )در مبدأ و مقصد و بالعكس( -

 آب، برق، تلفن، تلكس و... -

 بيني نشدههاي پيشنههاي فوق براي هزيدرصد به هزينه 15فزودن  -

 های غیرمستقیمهزینه - 2

 تهيه وسايل و لوازم مصرفي )ميخ، چسب، طناب، پارچه و...( -

زي انداتهيه قطعات يدكي براي ماشين آالت نمايشي )رفع نقص فني(، خريد روغن و ساير مواد مورد نياز براي راه -

 هادستگاه
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 براي جابجاكردن ماشين آالت نمايشيكرايه جرثقيل و يا ساير تجهيزات الزم  -

 های پرسنلیهزینه - 3

 ها سفر، كرايه رفت و برگشت، هزينه گذرنامه وعوارض متعلقههزينه -

 هزينه اقامت در كشور مورد نظر -

 هزينه خريد لباس و اونيفورم براي كاركنان غرفه -

 هزينه كرايه اتومبيل براي اياب و ذهاب در كشور مورد نظر -

 دستمزد مترجم و كارگران محلي -

 بيني نشدههاي پيشهاي فوق براي هزينهدرصد به هزينه 5افزودن  -

 های تبلیغاتیهزینه - 4

 هاي روابط عمومي )چاپ و انتشارات، عكاسي، فيلمبرداري و..(هزينه -

و نهار مقامات دولتي و بخش هاي پذيرايي )روز افتتاح، پذيرايي روزانه بازديدكنندگان مهم، پذيرايي شام هزينه -

 اند.(كه براي مراسم افتتاح آمده و خارجي خصوصي، پذيرايي از مقامات عالي رتبه ايراني

بيني شده )اين هزينه هم قابل توجه است. زيرا، در طول نمايشگاه ممكن است كارهاي پيش آيد كه هاي پيشهزينه -

 اند.(قبالً مورد توجه قرار نگرفته

 راحي غرفهمدیریت و ط 

المللي، به منزله كارت شناسايي آن شركت تلقي هاي بيناگر قبول داشته باشيم كه غرفه هر شركت در نمايشگاه

هايي است كه صرف حضور يا برگزاري ايم. درواقع، غرفه برآيند همه نيروها و هزينهشود؛ به اهميت غرفه واقف شدهمي

 كنيم.ا اصول طراحي، اجرا و مديريت غرفه آشنا ميايد. در اين قسمت شما را بنمايشگاه كرده

 خصوصیات یك غرفه -1

 هاي ذيل باشد:بطور كلي، يك غرفه نمايش خوب بايد داراي ويژگي

 جذابيت  -

 هماهنگ با نوع كاالي نمايشي -

 موقعيت مكاني مناسب -

 طراحي متناسب با نوع كاالي نمايشي -
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 انواع غرفه -2

ها، محلي و موقعيت غرفه شما در نمايشگاه است. بطور كلي، دو نوع عدم آن در نمايشگاه يكي از عوامل موفقيت يا

 غرفه وجود دارد:

 هاي واقع در سالن سرپوشيده: كه در اين حالت چهار نوع غرفه به شرح زير وجود دارد:غرفه -الف

 ها/ سالن سرپوشيدهانواع غرفه

 رديفي وكنارهم  - 1

 باشند.ين نوع غرفه ميها، متداولتراين غرفه -

 باشند.از نظر هزينه اجاره، ارزانترين نوع غرفه مي -

 معموالً از سه طرف بسته و تنها از يك طرف باز است. -

 اي گوشه -2

 ها معموالً در انتهاي يك رديف غرفه قرار دارند.اين غرفه -

 باشند.از نظر هزينه اجاره، از نوع اول گرانتر مي -

 باشند.باز مياز دو طرف،  -

 انتهاي سالن - 3

 اند.ها معموالً در انتهاي سالن واقع شدهاين غرفه -

 باشند.از نظر هزينه اجاره، از دو نوع قبلي گرانتر مي -

 معموالً از سه طرف باز هستند و به راهروها دسترسي دارند. -

 اي جزيره-4

 ها، بهترين موقعيت را در سالن دارند.اين غرفه -

 باشند.نظر هزينه اجاره، به دليل مرغوبيت محل گرانتر از انواع ديگر غرفه مياز  -

 از هر چهار طرف به راهروهان دسترسي دارند. -

هاي واقع شده در فضاي باز معموالً براي نمايش ماشين آالت و تجهيزات صنعتي هاي واقع در محوطه باز: غرفهغرفه -ب

 ند.گيربرداري قرار ميحجيم مورد بهره
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ه اي صورت گيرد كدر يك نمايشگاه خارجي، نمود غرفه شما، بيانگر چهره واقعي شما است. طراحي غرفه بايد به گونه

بايست در طراحي غرفه، دقت وتالش خود را در طراحي، انتخاب براي شما اعتبار الزم را كسب كند. به اين منظور مي

 و اجراي موارد زير به كار گيريد.

 موثر در طراحی غرفهعوامل  -3

 مشخصات فني غرفه -

 ساختمان غرفه -

 دكوراسيون غرفه -

 آرايش منطقي كاالها -

 نورپردازي -

 مشخصات فنی غرفه -4

مواردي مانند: اندازه، نوع، موقعيت، مساحت، معماري، تجهيزات فني و امثال آن مشخصات فني غرفه را تشكيل 

 دهند.مي

مورد نياز براي نمايش كاال، هدف مشاركت درنمايشگاه، تعداد، اندازه و حجم كاالهاي اندازه غرفه بر اساس فضاي  -

 شود.نمايشي، فضاي مربوط به اتاق كنفرانس و مذاكره و... تعيين مي

 مساحت غرفه شما و وضعيت چهار طرف آن از مشخصات فني است كه بايد با آن توجه كافي شود. -

 ساختمان غرفه:  -5

 غرفه بايد مورد توجه قرار گيرد، عبارتنداز: حي غرفه در ابعاد موقعيت ساختمانطراعواملي كه در 

 هاي اقليمي و فرهنگي كشور ميزبان )بطور مثال طراحي غرفه در كشورهاي اروپايي و آسيايي يكسان نيست.(ويژگي -1

 تناسب ساختمان غرفه با هدفهاي تعيين شده -2

 اي مذاكره ونمايش كاالدر نظر گرفتن فضاي مورد نياز بر -3

 گرايي، صنعت يا طبيعت و...(احساسي كه مايليم در ذهن بيننده القا كنيم. )مدرنيسم يا سنت -4

هاي جانبي، مسير ورود توجه به مسائل فني ) مانند نور، رطوبت، حرارت، ارتفاع سطح، مقاومت كف، سطح ديواره -5

 جمع مثالً محل نمايش فيلم و محل ميز اطالعات و...(هاي تو خروج بازديدكنندگان، فاصله بين كانون

 سادگي و سهولت در طراحي غرفه -6

 هاي مجاور نشان دهد(.ها )شكل غرفه بايد تمايز آن را با غرفهتمايز غرفه شما نبت به ساير غرفه -7

 متر مربع. 4مترمربع براي هر گروه كاال و فضايي آزاد درحدود  15تا  9در نظر گرفتن مساحتي بين  -8
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متري  15هاي متري در ميان غرفه 60هاي مجاور )بطور مثال يك غرفه رعايت تناسب وسعت غرفه نسبت به غرفه -9

 رسد.(متري كوچك به نظر مي 200هاي بسيار بزرگ و در ميان غرفه

)سمت راست درب هاي ورودي باشد. المقدور در قسمت پر رفت و آمد و در مقابل دربمحل وموقعيت غرفه حتي -10

شود.( همچنين، غرفه در پشت پلكان يا تر است. زيرا، معمواًل ورود از سمت راست شروع ميورودي سالن مناسب

 هاي بزرگ قرار نگيرد.ستون

هاي مشهور و مورد توجه مردم مفيد است، همسايگي با انتخاب معقول همسايگان غرفه )همسايگي با شركت -11

 كند(غافل مي هاي همسايهم را از ديدن غرفههاي شلوغ نيز مردغرفه

 هدکوراسیون غرف -6

بايست زيبا و كار را براي بازديدكنندگان و كاركنان غرفه آسان و در عين حال جذاب نمايد. آرايش و دكور غرفه مي 

 بايست مورد توجه قرار دهيد:به اين منظور، نكات ذيل را مي

 توجه مردم را تنها به كاالي ارائه شده معطوف سازد نه در و ديوار و سقف غرفه.اي باشد كه آرايش غرفه به گونه -1

 المقدور يك نمونه را به نمايش بگذاريد.از هر كااليي، حتي -2

هاي نمايش )فيلم، اساليد( را روشن نگهداريد تا مردم كيفيت كار و محصول شما را از نزديك المقدور دستگاهحتي -3

 مشاهده كنند.

هاي ها و طرحهاي زيبا و عكسخواهيد عكس و نمودار در معرض ديد مردم قرار دهيد، به انتخاب رنگاگر مي -4

 جذاب اهميت دهيد.

 برخي كاالها نيازي به قفسه و ويترين ندارند، برخي ديگر بايد در ويترين مناسب و زيبا جاي گيرند. -5

 ويترينهاي زائد خودداري كنيد.جويي در فضا و مكان از به كار بردن براي صرفه -6

شود. جويي در هزينه و وقت مياستفاده از ديوارها و پانلهاي فراهم شده به وسيله برگزاركننده نمايشگاه موجب صرفه -7

 از آنها به نحو مطلوب استفاده كنيد.

 اب نماييد.شود. از اين كار اجتنصندلي اضافي موجب شلوغي غرفه و نشستن بيمورد كاركنان غرفه مي -8

 براي طراحي غرفه، زيبايي خوب است، اما، بايد آرايش، ساخت و تجهيز غرفه در حداقل زمان صورت گيرد. -9

ايد شود. بچيدن كاالهاي نمايشي، گلدانهاي تزئيني، ميز و صندلي و لوازم غرفه به روشهاي مختلفي انجام مي -10

 نماي هر قسمت با قسمت ديگر متفاوت به نظر آيد.

در نظر  …فضاي جداگانه و محدودي براي نگهداي كارتن خالي، كاالهاي اضافي، غذاخوري، استراحت كاركنان و  -11

 بگيريد.



 راهنمای حضور در نمایشگاه  ویژه مدیران فروش شرکتها طبس واحدهای فناورمرکز رشد گردآوری شده در   25

 

 آرايش منطقي كاالها: چيدن و قرار دادن كاالها را در غرفه با رعايت نكات ريل انجام دهيد:

هاي متفاوت به نمايش جدا از هم و در قفسهكاالها را گروه بندي كنيد. كاالهاي متفاوت را ا.آرايش منطفي كااله

گذاريد.از قرار دادن كاالها به صورت متراكم پرهيز كنيد. قرار دادن كاالهاي متفاوت در كنار هم، ديد بيننده را آشفته 

 بنددكدام از كاالها در ذهن او نقش نمي كند. هيچمي

ا طوري انجام دهيد كه تمام اطالعات به آساني در اختيار نحوه نمايش كاال ر -ويژگيهاي كاالهاي خود را معرفي كنيد 

 بيننده قرار گيرد. 

 حاوي خواص و كاربرد آنها استفاده كنيد. هاي غذايي از پوسر، گرافيك و جدولبراي داروهاي گياهي و ادويه -

 توزيع بروشورو راهنماي كاالها بسيار مفيد است. -

 نورپردازی غرفه: -7

مناسب براي جذابيت و به نمايش گذاشتن مطلوبتر كاالها امري ضروري است. نور مناسب يك مسأله استفاده از نور  

 اساسي است كه براي اجراي آن بايد ابتدا منابع تأمين را شناخت و بعد اقدام به آن نمود.

 منابع تأمين نور

 المپهاي تنگستن - 1

 كنند.نور گرم و زرد ايجاد مي -

 دهند.نشان نميرنگ آبي را به خوبي  -

 كنند.گرماي زيادي توليد مي -

 دهند.سوزي را افزايش ميدر صورت نزديكي به مواد قابل اشتعال، احتمال آتش -

 اشياء چوبي و سفالي مناسب است.استفاده از اين نوع المپها براي مواد فاسد شدني، -

 المپهاي مهتابي - 2

 داراي نور آبي هستند. -

 كنند.توليد ميحرارت بسيار كمي  -

 دهند.كاالهاي نمايش صاف و يكدست را صاف و يكدست نشان مي -

 باشند.براي نمايش كاالهايي كه سطح ناصاف و منحني دارند، مناسب مي -

 المپهاي هالوژني  - 3

 كنند.روشنايي مطبوعي همراه با سايه قوي ايجاد مي -
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 طبيعي ندارند.نور آنها زردكم رنگ است. اثر محسوسي بر رنگهاي  -

 شوند. بايد دور از اشياء قابل اشتعال و ظريق و گرانقيمت قرار گيرند.زود داغ مي -

 استفاده از آنها براي نمايش منسوجات، پوشاك، كتاب و اشياء پرچم )از جنس يونوليت( مناسب است. -

 ر را رعايت نماييد:هاي زيبراي نورپردازي مؤثر و صحيح بايد نكته ها:اصول صحیح نورپردازی غرفه

 كند. بسياري از كاالها در نور كم، جذابيتبخاطر داشته باشيد كه قانون نور بيشتر، نمايش بهتر هميشه صدق نمي -

 كنند.بيشتري پيدا مي

 تري انتخاب كنيد.به طور كلي براي غرفه خود، نور ماليم -

 تر باشند.كوشش كنيد تنها نقاط موردنظر نوراني -

 ل نشستن يا راهروها و نقاط ضروري، نور ماليمي را تأمين كنند.براي مح -

 بخشد.كند. رنگهاي باز به محيط آرامي مطلوبي مياي براي نمايش كاالها ايجاد ميهمانطور كه نور كافي فضاي زنده -

 كنند.توجه داشته باشيد كه رنگهاي مختلف نور، احساسهاي مختلفي در ذهن بيننده القاء مي -

عدم استفاده از رنگهاي مختلف و متعدد جايز نيست. زيرا، بيننده بيش از آنچه متوجه كاالها شود، در ميان رنگهاي  -

 مختلف نورپردازي سرگردان خواهد شد.

معموالً يكي دو رنگ را به عنوان رنگهاي اصلي انتخاب كنيد و رنگهاي ديگر را به عنوان سايه يا مكمل آنها در نظر  -

 بگيريد.

 مدیریت غرفه -8

آيد؛ بدون آن كه تحت هيچچونه فشار قرار گرفته مشتري بنا به ميل شخصي و در وقت فراغت خود به نمايشگاه مي

“ وجهت”برداري از اين موقعيت، باشد. آمادگي وي براي شنيدن و ديدن بيش از هر وفت ديگري است. شما بايد با بهره

طلبد. امروزه مديريت و اداره امور كنيد. اين امر، مديريت صحيح شما را مي قطعي براي خريد“ تصميم”او را تبديل به 

 كنيم.آيد. در اين مبحث شما را با اصول و مباني مديريت غرفه آشنا ميغرفه، يك فن و تخصص به حساب مي

 :يل عبارتند ازآيند. برخي از اين دالداليل بازديدكنندگان از نمايشگاه: مردم به داليل مختلف به نمايشگاه مي

 مالقات با بازرگانان و صاحبان صنايع براي كسب اطالعات جديد -

 ديدن كاالهاي جديد -

 آشنايي با مشخصات فني كاالها -

 مقايسه كاالهاي مشابه از لحاظ كيفيت، مرغوبيت و قيمت -

 اند.(ديدن يك كاالي خاص )كه از طريق تبليغات نمايشگاهي درباره آن مطالبي شنيده -



 راهنمای حضور در نمایشگاه  ویژه مدیران فروش شرکتها طبس واحدهای فناورمرکز رشد گردآوری شده در   27

 

 كنند.به نمايشگاه مراجعه مي“ انتخاب”و “ ارزيابي”، “مقايسه”با اين وصف، بازديدكنندگان به سه هدف عمده 

 انواع بازدیدکنندگان از نمایشگاه

 شوند:بندي كلي، بازديدكنندگان نمايشگاه به سه دسته تقسيم ميدر يك تقسيم 

 توجه شود.(صددرصد عالقمند: )بايد به اين گروه به قدر كافي  -1

 عالقه: )وقت خود را براي اين گروه بيهوده تلف نكنيد(صددرصد بي -2

 حدوسط: )اين گروه را از دست ندهيد. زيرا، ممكن است در صورت جلب اعتماد آنان، مشتريان آينده شما بشوند.( -3

 هاي زير، ممكن است بازديدكنندة غرفه باشند:از نگاهي ديگر، هر يك از گروه

 اند.(دان و سازمانهاي مختلف )كه از سوي شركت يا سازمان خود؛ به نمايشگاه اعزام شدهكارمن -

مديران عامل شركتها )براي مطالعه و بررسي كاالها و امكانات خريدهاي آينده شركت خود، مذاكره درباره خريد  -

 (…كااليي كه قبالً انتخاب كرده است و 

رباره كند و سئواالتي دي كه جزو كاالهاي شما است، اكنون يا در آينده كار ميكارگران فني )كه مستقيماً با دستگاه -

 (…طرز كار آن دارد و 

 …ها و نمايندگان شركتهاي رقيب، تعاونيها، مؤسسات مالي و اعتباري، مطبوعات، وزارتخانه -

 توليدكنندگان كاالهاي رقيب شما )براي استفاده از اطالعات شما به نفع خودشان( -

 و ساير افراد -

 پردازيم.كنندگان و خواست و نيازهاي آنان آشنا شديد به نحوة اداره و مديريت غرفه ميحال كه با بازديد

  :کنندگان غرفهاداره

ها، يكي از مهمترين عامل نيل به موفقيت براي رسيدن به هدفهاي مشاركت در نمايشگاهها هستند. كنندگان غرفهاداره

 ه غرفه دخالت و همكاري دارند، عبارتند از:افرادي كه در ادار

 (…نماينده شركت )عضو هيأت مديره، مديرعامل و  -1

 مدير غرفه )سمئوليت رهبري كاركنان غرفه را دارد( -2

 كاركنان فني -3

 مسئول فروش )فعاليتهاي مربتط با فروش، ارسال كاال و عقد قراردادهاي تجاري را برعهده دارد.( -4

 الملليادرات و تجارت بينكارشناس ص -5

 مترجم -6
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 كارشناس مطبوعاتي -7

 كارشناس روابط عمومي -8

 خدمه )براي پذيرايي، نظافت و نگهباني از غرفه( -9

 عوامل موثر بر انتخاب کارکنان غرفه 

 براي انتخاب كاركنان غرفه بايد نكات زير را رعايت كنيد: 

 آشنا باشند.به زبان انگليسي يا زبان كشور ميزبان  -1

 داراي وضع ظاهري آراسته باشند. -2

 با ديگران برخورد نيكو داشته باشند. -3

 چهره آنان براي جلب مشتري و ايجاد اعتماد نسبت به شركت و كاالهاي عرضه شده، مؤثر باشد. -4

 فرسا را تحمل كنند.ساعت )به مدير يك هفته و بيشتر( كار طاقت 12قادر باشند روزانه  -5

 عاتی که کارکنان باید بر آن مسلط باشند:اطال

 كاركنان غرفه بايد در خصوص موارد ذيل اطالعات كافي داشته باشند: 

 نوع توليدات و محصوالت توليدي شركت و خدمات قابل ارائه -1

 قيمت و شرايط فروش كاالهاي شركت -2

 رقباي شركت -3

 هدف از مشاركت شركت وي در نمايشگاه -4

 مده و گروههاي عالقمند به بازديد از غرفهمشتريان ع -5

 نحوه ضبط مكالمات و مذاكرات بازديدكنندگان از غرفه -6

 آگاهي و اطالعات فني از غرفه -7

 محل برگزاري غرفه و مكان نمايشگاه -8

 وظایف کارکنان غرفه: 

 كاركنان غرفه از نظر كارشناسي وظايف زير را برعهده دارند: 

 ل غرفه )طي ساعات برگزاري نمايشگاه(حضور مداوم در مح -1

 برخورد مناسب با بازديدكنندگان -2
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 كنندگان به بازديد از همه محصوالت ارائه شدهمذاكره صحيح و عالقمند كردن بازديد -3

انجام مذاكره و مباحثه پيرامون كاالهاي عرضه شده به نحوي كه بازديدكنندگان براي شناخت آن كاالها، كنجكاو  -4

 قمند شوند.و عال

 وظایف مدیر غرفه: 

مديريت غرفه مسئوليت اداره غرفه )از نظر بازديدكنندگان و نيز كاركنان غرفه( را برعهده دارد. بطور كلي وظايف مدير  

 غرفه به شرح زير است:

 قبول مسئوليت غرفه قبل از شروع نمايشگاه -1

 غرفه در مباحثات و مذاكرات با مشتريان غرفهتعيين وظايف كاركنان و واگذاري مسئوليتهاي كاركنان  -2

 انتقال اطالعات و اخبار مهم غرفه به مديريت اداره مركزي -3

 نظارت بر روند امور برگزاري نمايشگاه -4

 نظارت بر مطابق بودن غرفه با مشخصات نقشه -5

 راهنمايي و توجيه كاركنان غرفه )يكروز قبل از شروع نمايشگاه( -6

 مدیر غرفه:خصوصیات یك  

 مدير غرفه بايد داراي مشخصات ذيل باشد: 

 تجربه برگزاري و اداره غرفه در نمايشگاههاي مختلف -1

 گيريقابليت و قدرت تصميم -2

 واجد بودن خصوصيات مديريت و رهبري -3

 استعداد سازماندهي -4

 پذيري حس مسئوليت -5

 ظاهري آراسته -6

 داشتن اعتماد به نفس -7

 قيت و ابتكارقدرت خال -8

 داشتن توان و آمادگي رهبري و اداره مذاكرات و مباحثات -9

 هاي تجاري و فنياطالعات كافي در زمينه -10

 حافظه قوي در خصوص شناسايي افراد -11
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هاي زير را در يك غرفه مشاهده نموديد، مديريت صحيح و چنانچه نشانه های مدیریت صحیح غرفه:نشانه 

 غرفه حاكم بوده است: قبولي بر آنقابل

 شود.نظافت غرفه در تمام مدت كار نمايشگاه بطور كامل رعايت مي -1

 شودكاالهاي نمايشي بطور صحيح و سالم تا پايان نمايشگاه نگهداري مي -2

 شود.كليه تسهيالت فني در غرفه و ساعات كار بطور كامل رعايت مي -3

 گاه، كاماًل دوستانه و توأم با آرامش است.جو و فضاي غرفه در طول برگزاري نمايش -4

 مدير در تمام طول نمايشگاه از وضعيت كاركنان غرفه مطلع است. -5

مذاكرات كاركنان غرفه با بازديدكنندگان همواره يادداشت شده است و در فرصتهاي مناسب موردبررسي و تحليل  -6

 شود.قرار گرفته مي

يابد كه بازديدكنندگان به اهداف شما از شركت در نمايشگاه، هنگامي تحقق مي وجیه کارکنان غرفه:تآموزش و  

غرفه شما جلب شوند و اظهار رضايت نمايند. اين امر، بستگي به برخورد كاركنان غرفه با آنها دارد. براي موفقيت، بايد 

 به كاركنان آموزش يا تذكر دهند: ها يك روز قبل از شروع و نيز جريان برگزاري نمايشگاه نكات ذيل رامديران غرفه

 اطالعات كافي درباره كاالها داشته باشند و طرز استفاده از آنها را بدانند. -1

هاي گمركي، شرايط فروش، واگذاري نمايندگي و بندي، تعرفهبا اصطالحات بازرگاني )در مورد حمل و نقل، بسته -2

 ( آشنايي كامل داشته باشند.…

، تسهيالت و تأسيسات نمايشگاهي مطلع باشند. )تلفن عمومي، آبريزگاه، كمكهاي اوليه، درمانگاه از محلهاي عمومي -3

 (…و 

 نظم و نظافت كل غرفه را سراسر ايام برپايي نمايشگاه رعايت كنند. -4

 اي( برطرف شود.هرگونه ابهام، ضعف و مشكل كاركنان يك روز بعد از افتتاح )طي جلسه -5

 نمايشگاهي براي آنان تعريف و توضيح داده شود.مدارك مهم  -6

 با خصوصيات فرمهاي مشخصات بازديدكنندگان و نحوه استفاده و تكميل آنها آشنا شوند. -7

 درباره دستورالعمل چگونگي جذب و مذاكره با مشتريان و بازديدكنندگان آشنا شوند. -8

 رتباط جمعي را تشخيص دهند.اطالعات قابل ارائه به مطبوعات و نمايندگان وسايل ا -9

شما مديران و كاركنان غرفه بايد با هوشياري به استقبال بازديدكنندگان برويد و  نحوه برخورد با بازدیدکنندگان: 

آنان را جذب نماييد. موفقيت شما در نمايشگاه مديون برخورد صحيح با بازديدكنندگان است. براي كسب موفقيت، 

 نكات ذيل را رعايت كنيد:
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 در نخستين گام، بازديدكنندگان را تشويق به مكث كردن در برابر غرفه و كاالهاي آن كنيد. -1

 آمدگويي به خود بگيريد.حالت خوش -2

 وانمود نكنيد كه شغل اصلي شما، اين نيست. -3

 گذاردكنيد در مردم تأثير ميحالت ايستاد شما، بيش از آنچه فكر مي -4

 د.چهره عبوس به خود نگيري -5

 هرگز در لبه مدخل غرفه نايستيد. -6

اگر شما كاركنان غرفه در يكجا جمع شويد و با هم مشغول صحبت باشيد؛ بازديدكننده به خود اجازه نخواهد داد،  -7

 وارد غرفه شود و جمع شما را به هم بزند. پس از اين كار اجتناب كنيد.

استفاده نكنيد. بهتر است با جمالت زير شروع “ فرمايشي داريدچه ”براي آغاز سخن با بازديدكنندگان از جمله  -8

 كنيد:

 “ايد؟آخرين پديده صنعتي ما را ديده”

 “شما در زمينه واردات فعاليت داريد؟”

 “ايد؟تاكنون از كشور ما كااليي خريده”

 سعي كنيد، بازديدكنند را وادار به سخن گفتن نماييد و خود شنونده باشيد. -9

 پيچ شدن كنيد. ه، وارد بحثهاي فني نشويد. ممكن است خود را گرفتار سئوالبالفاصل -10

در لحظات اوليه، سعي كنيد هويت بازديدكننده را بشناسيد تا در سطح او صحبت كنيد و يا او را به متخصص  -11

 غرفه معرفي نماييد.

ا يكي از كاركنان غرفه نمايشگاهي موفق خواهيد در وظايف خود به عنوان مدير ياگر مي رمز موفقیت شما در غرفه: 

 باشيد، بايد نكات زير را رعايت كنيد:

 كننده خوبي براي شركت خودتان باشيد.(خود و شركت خود را به خوبي بشناسيد. )تا معرفي -1

 نيازهاي مشتريان را بررسي كنيد و بشناسيد -2

 رقيبان خود را شناسايي كنيد. -3

 ات و نمايش كاال آماده باشيد.هميشه براي ارائه اطالع -4

 دانند.مردم چگونگي رفتار و برخورد شما را مترادف با كيفيت كاالهاي عرضه شده مي -5

 (…هاي كاال مطلع باشيد. )مشخصات فني، قيمت و از كليه جنبه -6
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 به تناسب موضوع از حركات دست و صورت براي انتقال بهتر پيام، استفاده كنيد. -7

 ايش كاال، سئوالهايي كه مطرح خواهد شد، پاسخهاي الزم را در نظر بگيريد.قبل از نم -8

كاري گير است. پس با سختكننده و وقت، خستهرو، پرزحمتشود. از ايننمايشگاه در دوره كوتاه و معيني برگزار مي -9

 و همدلي به ديگران درس تعهد، شكيبايي و كاميابي بياموزيد.

 مسئوليتها را با مهرباني، اطمينان و نظم پيش ببريد.در غرفه وظايف و  -10

 غرفه را مرتب، تميز و جذاب نگهداريد. -11

 ريزي كنيد.مالقاتهاي روزانه خود را برنامه -12

 از اين برنامه براي دست يافتن به فرصتهائي براي فروش استفاده كنيد. -13

درستي و منطقي به كارگيريد، براي شركت خود يك بازاريابي اگر نكات زير را به  عوامل مؤثر در بازاریابی مطلوب: 

 ايد:مطلوب را در مدت برگزاري نمايشگاه به ارمغان آورده

 گويي استقبال نموده و با تبسم بدرقه كنيد.بازيدكنندگان را با خوش آمد -1

 با اطمينان و آرامش و دقت خود، محصوالت شركت را معرفي نماييد. -2

 كنندگان را بخاطر بسپاريد و از آنها بموقع استفاده نماييد.اتمشخصات مالق -3

 بازديدكنندگان را بهتر و بيشتر با محصوالت خود آشنا سازيد. -4

 امتيازات ويژه كاالهاي خود را به درستي معرفي كنيد. -5

 از افراط و تفريط در بيان و عمل بپرهيزيد. -6

 بيني و فراهم نماييد.يشنيازهاي ضروري خود را هميشه و بموقع پ -7

 برخي از امتيازات را به عنوان ذخيره نهايي در مذاكرات و مالقاتها حفظ كنيد. -8

 كنندگان باشيد.گشاي خوبي براي مالقاتدر صور امكان راهنما و مشكل -9

 آراستگي و حفظ شئونات اعتقادي و ملي، شرط اصلي حضور در غرفه است. آن را خوب حفظ كنيد. -10

 آموزش و تبادل اطالعات روزانه با همكاران در غرفه را يك اصل بدانيد. -11

 هاي آن را برطرف سازيد.فعاليتهاي روزانه خود را در غرفه مرور نماييد. كوشش كنيد كاستي -12

 از آمار و عالئم و عكسهاي نامناسب و غيرواقع پرهيز كنيد. -13

 كاردان جهت امور غرفه و ارتباط با مردم استفاده كنيد. از نيروي انساني آگاه، آماده، سرزنده و -14

 مردم را آگاه و صاحبنظر بدانيد. بيشتر سخن آنها را بشنويد و از اين كار مسرور باشيد. -15
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اگر شما مواظب ديگران نيستيد؛ ممكن است ديگران شما را زيرنظر داشته باشند. پس اعمال شما از قضاوت  -16

 هد بود.ايرين در امان نخواس

آيند، بهتر است از قبل آنان را از طريق درج آگهي در افراد معموالً با اهداف از پيش تعيين شده به نمايشگاه مي -17

 دعوت به بازديد از غرفه خود نماييد. …مطبوعات، ارسال دعوتنامه، فاكس، تماس تلفني و 

هاي خود، الزم است نكات ذيل براي انجام صحيح، منطقي و عالقمندانه وظايف و مسئوليت رفتار کارکنان در غرفه: 

 در غرفه رعايت كنيد:“ رفتار مناسب”را به عنوان 

 با دوستان و آشنايان در غرفه ننشينيد. آنجا را تبديل به پاتوق خود و دوستان نكنيد. -1

 شيد.تفاوت نباتوجه و بينسبت به بازديدكنندگان بي -2

 سئواالت را بدون پاسخ نگذاريد. -3

 در داخل غرفه، حالت استراحت به خود نگيريد. -4

 غرفه را مكان خصوصي خود ندانيد. -5

 هدف نباشيد.هنگامي كه در غرفه هستيد، سردرگم و بي -6

 عالقه و بيكار نشانه ندهيد.خود را بي -7

 اطالعات ناقص و نادرست ارائه ندهيد. -8

 نامناسب نپوشيد. ظاهري آراسته داشته باشيد و لباسهاي مناسب بر تن كنيد.لباس  -9

 تند و بلند سخن نگوييد. -10

 از استعمال دخانيات پرهيز كنيد. -11

 افراد ناآشنا را به جاي خود دعوت نكنيد. -12

 شئونات اخالقي را رعايت كنيد. -13

 از مالقاتها و مذاكرات طوالني پرهيز كنيد. -14

 احترام نباشيد.نسبت به مردم و بازديدكنندگان بي -15

 آوری اطالعات و آمار مربوط به بازدیدکنندگانجمع 

كنيد، نهالي آوري ميمار و اطالعات كه درباره بازديدكنندگان، تخصص، حوزه فعاليت و كاالي مورد عالقه آنها جمعآ

هاي بعدي اهميت دهيد بهتر رعايت كنيد و به مراقبتنماييد. هر اندازه اصول را است كه در نمايشگاه غرس مي

 شود.آوري اطالعات و آمار به شما توصيه ميهاي شما پرثمرتر خواهد شد. بنابراين، براي جمعتالش
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آوري اطالعات از بازديدكنندگان انتخاب كنيد و كاركنان غرفه را ملزم به رعايت آن روش مشخصي را براي جمع -1

 كنيد.

هاي معمول نيز استفاده كنيد. يك روش اين است كه براي ثبت اطالعات از كارت مخصوصي شود از روشميتوصيه  -2

گردد. با استفاده از اطالعات ثبت شده مربوط به شود كه بعدًا در دفتر مركزي شركت بايگاني مياستفاده مي

 گردد.هاي الزم براي آنان ارسال مي... (پاسخ بازديدكنندگان بر روي آنها )اسم، مشخصات، شغل، نشاني، تلفن، تلكس، و

 هاي آتي بايد دقيق و خوانا باشد.اطالعات ثبت شده براي استفاده -3

هاي جالي )كه قبالً به صورت يكنواخت تهيه شده است( به عنوان تشكر توان نامهدر طول برگزاري نمايشگاه، مي -4

مورد نظر، براي آنان ارسال نمود. اين امر، اثر خوبي در ذهن از بازديدكنندگان غرفه و وعده ارسال اطالعات 

 بازديدكنندگان خواهد گذاشت.

 يك نفر را مسئول پيگيري اين قبيل ارتباطات نماييد. -5

جمع ، اولين آثار ملموس نتايج شركت در نمايشگاه است، هاي بازديدگانداشتن آمار مدون مربوط به درخواست -6

 دهد.ين آمار، زيربناي موفقيت شما در نمايشگاه را تشكيل ميآوري درست و دقيق ا

 روابط عمومی 

هاي روابط عمومي بايد كمك تر باشد، احتمال موفقيت شما بيشتر خواهد بود. فعاليتهر اندازه روابط عمومي شما قوي

 كند تا اشخاص مورد نظرتان به سوي غرفه شما كشيده شوند. براي اين كار بايد:

اي رابطه نزديك برقرار كنيد كه پيش از شروع نمايشگاه، اطالعات شما در اختيار ايل ارتباط جمعي به گونهبا وس -1

 آنها باشد.

 سعي كنيد بيش از ديگران، پاي نمايندگان مطبوعات را به غرفه خودتان باز كنيد. -2

 ظ كنيد.رابطه نزديك و مستمر خود را با روابط عمومي مديريت سازمان نمايشگاه حف -3

 د.هاي آنها هماهنگ نماييهاي تبليغاتي سازمان نمايشگاه، دقيقًا مطلع شويد و تبليغات خود را با برنامهاز برنامه -4

رداري بتوانيد از آنها بهرههاي تبليغاتي سازمان نمايشگاه احتمااًل در برگيرنده موارد زير خواهد بود كه ميبرنامه -5

 كنيد:

 توزيع ميان بازديدكنندگانچاپ بروشور براي  -

 هاي مختلفچاپ كاتالوگ نمايشگاهي به زبان -
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 چاپ و الصاق پوستر در اماكن مختلف -

 آهنهاي راهها و ايستگاهها و فرودگاهتبليغ در داخل هتل -

 هاهاي داخلي براي توزيع در ميان غرفهچاپ خبرنامه -

 آنها قابل توجه است.(تبليغات در كاتالوگ نمايشگاهي )كه ماندگاري  -

 پذيرايي از ميهمانان خاص -

 تعيين نماينده براي تماس با وسايل ارتباط جمعي در روز افتتاح و پذيرائي در داخل غرفه و روزهاي خاص. -

 انتشارات نمایشگاهی 

 ت:ببريد، به شرح زير استوانيد براي نيل به اهداف خود از آنها بهره ها كه شما نيز ميترين انتشارات در نمايشگاهمهم

مجموعه كاملي از بروشورهاي غرفه و مقررات بازرگاني خود را براي توزيع در بين بازديدكنندگان در دسترس داشته  -1

 باشيد.

ايان كنند زيرا، پس از پنشريات و بروشورهاي مربوط به نمايشگاه شما، نقش بسيار مهمي در موفقيت شما ايفاء مي -2

يدكنندگان فراموش خواهند كرد كه در غرفه شما چه كاالهايي، بوده است. اما، آنچه در دست آنها نمايشگاه، بازد

 ماند، نشريات شما خودهد بود.مي

 نامه و ...( را از سازمان نمايشگاه تهيه كرده وتوانيد برخي وسايل تبليغاتي )پوستر، برچسب اتومبيل، برچسبمي -3

 آنها استفاده كنيد. هاي تبليغاتي خود ازدر برنامه

اي و مطمئن استفاده كنيد. قبل از چاپ، هاي حرفهبراي ترجمه بروشورهاي خود به زبان كشور بيگانه از مترجم -4

گان گويي خواننداي نباشد كه موجب خنده و لطفهآنها را به اشخاص مطلع نشان دهيد تا احتماالً ترجمه مطالب به گونه

 شود.

 شور بايد در اختيار كاركنان غرفه قرار دهيد تا كامالً درباره كاالها توجيه شوند.يك نسخه از هر برو -5

كنند. هدف منطقي را دنبال نمي كنند كه هيچها مراجعه ميكن به غرفهها، گروهي بروشور جمعدر همه نمايشگاه -6

شريات ديگر را بر حسب اهميت همواره بايد مقداري بروشور مخصوص اين قبيل اشخاص در اختيار داشته باشيد و ن

 جداسازي كنيد تا هر گروه از بازديدكنندگان نشريات مناسب حال خود را به دست آورند.

 توان بعداً براي اشخاص ارسال نمود.برخي نشريات خاص و ارزشمند را مي -7

ري از نشريات غرفه و ساير تتوان مجموعه كاملبراي نمايندگان وسايل ارتباط جمعي و ارباب جرايد، اختصاصاً مي -8

بندي جالب و زيبا تهيه كرد و در هنگام مراجعه به آنها اطالعات اقتصادي، فرهنگي و جغرافيايي كشور را در بسته

 تسليم نمود.
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در طول برگزاري نمايشگاه، روزهاي خاصي وجود دارد كه نسبت به روزهاي عادي اهميت خاصي دارند. حضور  -9

 . كنندگان در نمايشگاه خواهد داشتمسلماً نتايج پرباري براي برگزاركننده نمايشگاه و نيز شركت ها،فعال در اين روز

 روز افتتاح نمایشگاه 

اي معروف هترين روزهاي برگزاري نمايشگاه است. بسياري از شخصيتكنندهروز افتتاح نمايشگاه، پركارترين وخسته

گاه كننده در نمايشهاي سطح باالي مملكتي به عنوان افتتاحكي از چهرهشوند. معموالً يبراي مراسم افتتاح دعوت مي

 شود. بنابراين:حاضر مي

 كاركنان غرفه بايد آمادگي داشته باشند تا در صورت بازديد از غرفه شما به سؤاالت پاسخ دهند. -1

را در برنامه پذيرايي مراسم هاي تجاري شما از طرف مديريت سازمان نمايشگاه بخواهيد، كارمندان غرفه و طرف -2

 افتتاح دعوت كنند.

 نمایشگاه، بازگشت کاالها پایان 

ت رسد. در اين موقعيت بايد نكابندي آنها براي بازگشت ميكردن غرفه، كاالها و بستهدر پايان نمايشگاه، نوبت جمع

 ذيل را رعايت كنيد:

زند، از مقررات گمركي كشور ميزبان و نيز كشور خود در پردابندي كاالها ميبندي و عدلبايد افرادي كه بسته -1

 زمينه ورود و خروج كاالهاي نمايشي اطالع كافي داشته باشند تا بعداً با مشكلي مواجه نشويد.

المللي، ممكن است موجب چندين روز معطلي و هاي گمركي و حمل و نقل بينهر گونه نقصي در مندرجات فرم -2

 سرگرداني شود.

است، برخي كاالها در كشور ميزبان در نمايشگاه به فروش رفته و مشمول پرداخت عوارض گمركي شده  ممكن -3

دون گردد و باالخره كااليي هم بباشند، برخي نيز به كشور ثالثي فروخته شده باشند كه مشمول مقررات آن كشور مي

 پرداخت هيچگونه عوارضي بايد به كشور بازگردد.

در محل نمايشگاه مانده تا تشريفات گمركي  كند،اي كه كاال محوطه گمرك را ترك ميلحظه گاهي الزم است تا -4

 را به پايان برسانيد.

رها كردن غرفه پي از اتمام نمايشگاه با انبوهي از آشغال، ايجاد زحمت براي سازمان نمايشگاه و انعكاس نامطلوبي  -5

كردن غرفه موجب خرسندي سازمان نمايشگاه و حسن روابط كه تميزگذارد. در حالي از چهره شما در اذهان باقي مي

 بعدي خواهد شد.

 براي خودتان فرصي كافي بگذاريد كه پول كشور ميزبان را به ارز مورد نظر تبديل كنيد. -6

ام مدهد، اما بايد دانست كه هنوز كار تهميشه در روز پس از نمايشگاه به كاركنان غرفه احساس تعطيلي دست مي -7

 نشده است.

 بندي و آماده حمل كنيد.كاالهاي نمايشي را بسته -8
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 العمل كار گمركي انجام شود.تشريفات گمركي بازگشت كاال با كمك حق -9

اند، از طريق مقتضي و اهداي از مسئوالن سازمان نمايشگاه، گمرك و ... كه در برگزاري نمايشگاه كمك كرده -10

 نماييد.هدايا تشكر و قدرداني 

 از رئيس كل نمايشگاه و اعضاي سفارت، رسمًا خداحافظي كنيد. -11

اند، اما در موقع خداحافظي امكان ديدن آنها نبود، بعداً به وسيله نامه از كساني كه نحوي كمك و همكاري كرده -12

 يا ارسال هديه قدرداني كنيد.

انجام شده، مذاكرات قابل اهميت و نحوه توجه مردم به گزارشي از وضعيت كلي نمايشگاه، آمار فروش، معامالت  -13

 كننده نمايشگاه ارسال نماييد.غرفه شما را به وسيله تلكس به دفتر مركزي برگزار

 چند توصیه بسیار مهم 

 هاي مبادله شده را با خود ببريد.قبل از ترك كشورمان يك نسخه از قرارداد اجاره محل نمايشگاه، مكاتبات و تلكس -1

 هاي آنها استفاده كنيد.به محض رسيدن به كشور ميزبان با سفارت كشور خود تماس بگيريد و از راهنمائي -2

 به محض رسيدن به محل نمايشگاه خود را به مسئوالن سازمان نمايشگاه معرفي كنيد تا يكديگر را بخوبي بشناسيد. -3

 هاي او استفاده كنيد. ها و راهنمائييريد و از كمكاگر طرف تجاري در آن كشور داريد، فوراً با او تماس بگ -4

العمل كار گمركي و ديگر از وضعيت حمل كاالهاي خود كسب اطالع كنيد و مقدمات ترخيص گمركي آنها را با حق -5

 كشور ميزبان هماهنگ سازيد.

 بيني نماييد.نيازهاي خود را از لحاظ استخدام كارگر، راننده، حرثقيل و ... پيش -6

اي الزم دارند، آنها را تهيه آالت را بررسي كنيد و اگر قطعه يا وسيلهها و ماشينبه محض ترخيص كاالها، دستگاه -7

 كنيد.

شود. )مثالً غرفه خالي بدون كاال مي اي مشاهدهكنندهدر برخي موارد، در روز گشايش نمايشگاه، مناظر ناراحت -8

ا در باشند و ي، كاالهايي كه بايد به معرض نمايش درآيند، اما هنوز در راه ميبراي نمايش، دوندگي بيهوده نمايندگان

..( براي  ايد واند و اكنون با فقدان كاال روبرو شدهاند يا اينكه در انبار گمرك نگاه داشته شدهحين ترابري صدمه ديده

 رفع اينگونه مسائل و مشكالت، با دقت كافي، ترابري كاال را رعايت كنيد.

دهد گير اصلي نباشد. با اين حال اين فرصت را به شما ميكننده براي خريد از غرفه شما، تصميمممكن است بازديد -9

كه نظر او را جلب كنيد. او را طوري تحت تأثير قرار دهيد كه وي به نوبه خود احساس خويش را به تصميم گيرندگان 

 اصلي منتقل سازد.

 

 در نمایشگاهرهنمودهایي برای حضور بهتر  

 شود به نكات ذيل بيش از پيش توجه نمائيد:براي حضور فعال و موفق در نمايشگاه، به شما توصيه مي
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 ها عبارتند از:ترين هدفمهم های نمایشگاه را بهتر بشناسید:هدف 

 تكنولوژي، ماشين آالت و محصوالت جديد معرفي -1

 ارتباط با آنهاجذب مشتريان و نمايندگان جديد و ايجاد  -2

 اخذ سفارشات جديد و معرفي خدمات بهتر -3

 سفارشات جديد و معرفي خدمات بهتر -4

 معرفي آخرين محصوالت توليدي به خريداران  -5

 باالبردن روحيه در كاركنان، مشتريان و جامعه  -6

 (هاي فني، توليدي، تجاريتبادل اطالعات، دستاوردها. تحقيقات كاربردي )در زمينه -7

 و ايجاد رقابت سالم شناخت رقيبان -8

 سازيها براي بهينهسنجش بازار مصرف كاال و استفاده از فرصت -9

 و بكارگيري آن در توليدات آينده شناسايي گرايش بهتر مشتريان -10

 گردآوري اطالعات جامع از محصوالت مشابه توليد شده -11

 غيرقابل حمل نمايش تجهيزات -12

 هاي مناسب براي مشتريان جهت ارائه مسايل خود و دريافت راه حلايجاد فرصت -13

 هاي معتبرانجام بازارسنجي و بازاريابي براي توزيع و فروش كاال در داخل و خارج از كشور از طريق نمايندگي -14

  معیارهای حضور در نمایشگاه را رعایت کنید:

 نيد:براي حضور در نمايشگاه، اين نكات را كامالً رعايت ك

 هاي متناسب براي حضور در نمايشگاهتعيين اولويت -1

 تخمين، تعيين و تامين فضاي الزم براي غرفه -2

 طراحي هنرمندانه غرفه و دوري از تزئيناتن زائد -3

 االمكان بصورت سه بعدي(نمايش چشمگير كاال در غرفه )حتي -4

بايد به شكلي باشد كه پيام رسان، گيرا و گوياي اهداف  غرفه، نه ويترين است و نه تابلو نقاشي. پس، آرايش آن -5

 شركت از توليد محصول باشد.
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ها، كاالها و ديوارها ضروري بايست براساس فكر، تجربه و هنر باشد. پس، هماهنگي ميان رنگتجهيز غرفه، مي -6

 است.

 از آويختن كاتالوگ، جعبه و پوستر به ديوار غرفه پرهيز كنيد. -7

 فه بايد بازديدكنندگان را جلب كند.ظاهر غر -8

 ماهيت و اهداف شركت بايد در نحوه تزئين غرفه مشخص باشد. -9

 همه وسايل مرتب باشد و دسترسي به آنها آسان باشد. -10

 محل نمايش بايد طوري باشد كه همه بطور يكسان آن را ببينند. -11

 از انباشت كاالها در غرفه پرهيز شود. -12

 آميز در نمايشگاه، در زمينه مقررات نكات زير را رعايت كنيد:براي حضور موفق گاه را رعایت کنید:مقررات نمایش

 هاي جاري نمايشگاه را مطالعه كرده و به آنها عمل كنيد.مقررات و دستورالعمل -1

 مورد در آن جلوگيري نماييد.غرفه محل تبادل اطالعات فني و تجاري است؛ از ازدحام بي -2

 داران براي اداره غرفه، بايد آگاهانه، متعهدانه و جذاب عمل كنند.فهغر -3

 پذيرايي و امور خدماتي را به درستي انجام دهيد. -4

 انضباط اخالقي و اجتماعي را به همراه متانت سرلوحهن همه امور قرار دهيد. -5

دهيد و در معرض ديد عموم قرار  دفتري براي ثبت پيشنهادات و نظرات بازديدكنندگان و صاحبنظران اختصاص -6

 دهيد.

 محل مناسبي را براي مالقاتها و مذاكرات تجاري اختصاص دهيد. -7

به تعداد كافي كاتالوگ، بروشور، كارت ويزيت وليست قيمت كاالها را تهيه كرده و در اختيار مشتريان داخلي و  -8

 خارجي قرار دهيد.

 ود را ارزيابي كنيد.ارتباطات، ديدارها و مذاكرات روزانه خ -9

 از افراد سرشناس براي بازديد از غرفه و حضور در آن دعوت كنيد. -10

آميز در نمايشگاه، براي حفظ بهتر كاالها و وسايل براي حضور موفقيت کاالها و وسایل نمایشگاهی را حفظ کنید:

 نمايشگاهي نكات زير را مورد توجه و رعايت قرار دهيد:

 دن به غرفه شخصاً همراهي كنيد. )تا از ايمني و سالمت كاال مطمئن شويد.(كاالها را تا رسي -1

كاالها، برچسب زدن و خروج كاال حضور بنديهاي خالي، بستهآوري، شخصاً در مراحل رسيدن كارتنبه هنگام جمع -2

 داشته باشيد.
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 نماييد.اي براي اطمينان خاطر بيشتر، استفاده هاي بيمهدر صورت امكان از پوشش -3

 در سه مرحله زير شخصاً بايد نكات بيان شده را رعايت كنيد: وظیفه شما در سه مرحله برگزاری نمایشگاه:

 قبل از نمايشگاه: مشتريان را از محل و ساعت حضور خود مطلع كنيد و از آنان دعوت به عمل آوريد. -الف

كنيد. فرم مصاحبه با بازديدكنندگان را نيز تكميل  درطول نمايشگاه: بروشور و كارتهاي ويزيت خودتان را توزيع -ب

 كنيد.

ريزي آينده پس از نمايشگاه: به محض خاتمه نمايشگاه با بازديدكنندگان تماس بگيريد، از نظرات آنان براي برنامه -ج

 ريزي كنيد.بهره بگيريد و باالخره براي نمايشگاه بعدي برنامه

 

 

 

 

  

 


	کلام نخست
	تاریخچه نمایشگاهها
	انواع نمایشگاه
	1- انواع نمايشگاهها از نظر جغرافياي محل برگزاري
	2- انواع نمايشگاهها ازنظر مدت زمان برگزاري
	3- انواع نمايشگاهها از نظر هدف
	4- انواع نمايشگاهها از نظر تنوع كالا

	آشنايي بيشتر با برخي نمايشگاهها
	مقايسه نمايشگاهاي بينالمللي بازرگاني عمومي و نمايشگاهها بينالمللي تخصصي
	مزایای نمایشگاهها
	نتایج حاصل از حضور در نمایشگاه
	اهميت و ضرورت
	هدف از حضور در نمايشگاه
	ارزيابي ضرورت شركت در نمايشگاه
	علتهاي شكست شما در نمايشگاه

	اصول بازاريابي كالا براي ورود به بازار جديد
	1- شرايط و مقررات
	2 - كشش بازار:
	3- توليدات:
	4 - مشخصات مطلوب براي كالاهاي مورد نظر
	6 - كانالهاي فروش و تحقيق
	7- تبليغات

	بودجه نمايشگاهي
	انواع هزينهها براي تنظيم بودجه نمايشگاهي
	1 - هزينههاي مستقيم
	2 - هزينههاي غيرمستقيم
	4 - هزينههاي تبليغاتي

	مديريت و طراحي غرفه
	1- خصوصيات يك غرفه
	2- انواع غرفه
	3- عوامل موثر در طراحي غرفه
	4- مشخصات فني غرفه
	5- ساختمان غرفه:
	6- دكوراسيون غرفه
	7- نورپردازي غرفه:
	8- مديريت غرفه

	عوامل موثر بر انتخاب كاركنان غرفه


