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  مقدمه

رویدادهــای تجــاری ماننــد نمایشــگاه هــا و نمایشــگاه هــای تجــاری نقــش حیاتــی در توســعه تجــارت و 
فعالیــت هــای بازاریابــی در گذشــته داشــته انــد. آنهــا فرصتــی را بــرای غرفــه داران فراهــم مــی کننــد تا 
محصــوالت را بــه خریــداران بالقــوه بــه نمایــش بگذارنــد، ســرنخ ایجــاد کننــد، فــروش را افزایــش دهنــد 
و تجــارت خــود را توســعه دهنــد. در واقــع، کســب وکارها آنقــدر بــه نمایشــگاه ها وابســته هســتند کــه 

ارزش بــازار نمایشــگاه ایــاالت متحــده در ســال 2020 بــه 16.4 میلیــارد دالر رســید.

امــا بــا وجــود تمــام مزایــا، چنــد ایــراد داشــت عمــده تریــن آنهــا دسترســی محــدود هــای تولیــد شــده 
اســت. بــا توجــه بــه ســرمایه گــذاری درتــدارکات، رزرو، هزینــه راه انــدازی و مدیریــت، تعــداد افــرادی 
کــه در ایــن رویدادهــا شــرکت مــی کردنــد بــه طــور قابــل توجهــی کــم بــود. و ایــن عمدتــا بــه دلیــل 
عــدم دیجیتالــی شــدن در صنعــت رویدادهــا بــود. بــا ایــن حــال، ســوزن بــا ظهــور رویدادهــای مجــازی 

حرکــت کــرده اســت .

ــد  ــه می توانن ــه چگون ــت ک ــن اس ــی ای ــان مال ــه داران و حامی ــروز غرف ــی ام ــش اصل ــال، چال ــن ح ــا ای ب
فرصت هــای یکســانی را بــرای آگاهــی از برنــد و تولیــد پیشــرو در طــول نمایشــگاه های مجــازی، بــدون 

حضــور ســالن کنفرانــس یــا غرفه هــای فیزیکــی، بــه دســت آورنــد.

  نمایشگاه های مجازی چیست؟

امــروزه ایــن تصــور کــه شــما نیــاز بــه حضــور فیزیکــی در نمایشــگاه داریــد بــه ســادگی نادرســت اســت. 
اینترنــت ایــن فرصــت را فراهــم مــی کنــد کــه همــه ایــن کارهــا را از خانــه یــا حتــی در حــال حرکــت 

انجــام دهیــد.                               

ــزار  ــت برگ ــق اینترن ــازی از طری ــور مج ــه به ط ــتند ک ــگاه هایی هس ــازی ، نمایش ــگاه های مج نمایش
می شــوند، صــرف نظــر از اینکــه در کجــای دنیــا هســتید و از چــه نــوع دســتگاهی اســتفاده می کنیــد.

درســت همانطــور کــه نمایشــگاه هــای حضــوری دارای یــک مــکان فیزیکــی هســتند، نمایشــگاه هــای 
مجــازی نیــز دارای یــک مــکان مجــازی هســتند کــه دارای ویژگــی هــای کاملــی اســت کــه آگاهــی از 

برنــد، تولیــد ســرنخ و فــروش محصــول را تســهیل مــی کنــد.                                             

ــی و  ــتردگی جهان ــل گس ــه دلی ــه ب ــده اند ک ــوب ش ــدری محب ــه ق ــازی ب ــگاه های مج ــع، نمایش در واق
ــده اند. ــل ش ــگاه ها تبدی ــی نمایش ــی میزبان ــت ترجیح ــه حال ــاال، ب ــرمایه ب ــت س بازگش
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غرفه داران B2B چگونه از نمایشگاه های مجازی استفاده می کنند؟

در عصــر امــروزی، اتصــال بــه یکدیگــر بــا کمــک اینترنــت و ســایر فنــاوری هــا در اوج خــود قــرار 
دارد. در اینجــا 3 روش برتــر کــه غرفــه داران مــی تواننــد از نمایشــگاه هــای مجــازی اســتفاده کننــد 

آورده شــده اســت:

 دسترسی جهانی

ــا  ــا ب ــازد ت ــی س ــادر م ــی را ق ــان مال ــه داران و حامی ــروزی غرف ــازی ام ــگاه مج ــای نمایش ــرم ه پلتف
مخاطبــان در هــر گوشــه و کنــار جهــان ارتبــاط برقــرار کننــد. یــک رویــداد مجــازی مــی توانــد میزبــان 
بیــش از 10 میلیــون نفــر در یــک زمــان باشــد. ایــن بــه نوبــه خــود، غرفــه داران را قــادر مــی ســازد تــا 
دیــده شــدن برنــد را افزایــش دهنــد، تولیــد ســرنخ را افزایــش دهنــد، فــروش بیشــتری را بــه ارمغــان 
بیاورنــد، و در اصــل، عالــی ایجــاد کننــد. ایــن همچنیــن بــا مزایــای دیگــری ماننــد هزینــه و اثربخشــی 

زمــان، ســهولت دسترســی، بــه داده هــای رویــداد همــراه اســت.

تغییر سبک حضور در بازار

از همــان ابتــدا، کــه در آن شــرکت کننــدگان بــا ثبــت نــام در رویــداد، تــا بازدیــد از غرفه هــای محصوالت، 
خــود را از قبــل واجــد شــرایط مــی کننــد، نمایشــگاه هــای مجــازی بــه غرفــه داران در تســریع چرخــه 
فــروش کمــک مــی کنــد. بازدیدکننــدگان ایــن فرصــت را دارنــد کــه خدمــات شــما را کشــف کننــد، از 
ــزی  ــا برنامه ری ــه ب ــد، و بالفاصل ــگاه کنن ــف ن ــوالت مختل ــش محص ــه نمای ــول ب ــای محص ــق غرفه ه طری

یــک جلســه، بالفاصلــه بــا غرفــه داران تمــاس بگیرنــد.

  تجزیه و تحلیل

ــی  ــد. در دنیای ــا باش ــه داده ه ــی ب ــازی دسترس ــگاه مج ــی نمایش ــت میزبان ــن مزی ــم تری ــاید مه ــا ش ام
کــه داده هــا باعــث تصمیــم گیــری مــی شــوند، دسترســی بــه تجزیــه و تحلیــل بــه غرفــه داران مزیــت 
تصمیــم گیــری مبتنــی بــر داده را مــی دهــد. ایــن مــورد در مــورد رویدادهــای حضــوری، کــه در آن غرفــه 

داران بــه ســختی بــه داده هــا دسترســی داشــتند، صــدق نمــی کــرد.

ــه تنهــا غرفــه داران  ــد، کــه ن ــرای صنعــت رویدادهــا بوده ان ــازی ب نمایشــگاه های مجــازی یــک تغییــر ب
را قــادر می ســازد تــا در مواجهــه بــا محدودیت هــا و قفل هــای ناشــی از کوویــد از طوفــان عبــور کننــد، 

بلکــه جریــان را بــه نفــع بهتــر تغییــر می دهنــد.
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 مدیریت  غرفه داران

پــس از انجــام مراحــل ثبــت نــام، فــوراً غرفــه ای در اختیارشــما قــرار مــی گیــرد کــه بــا تکمیــل جزئیــات 
ــن  ــما ای ــه ش ــا وب ــاز م ــه س ــراح غرف ــه ط ــه ب ــدازی غرف ــید. راه ان ــته باش ــی داش ــه آن دسترس الزم  ب

ــه ای سفارشــی درخواســت  نمائیــد. ــا طبــق دســتورالعمل های خــود غرف فرصــت را میدهــد  ت
غرفــه داران مــی تواننــد منابعــی ماننــد بروشــورها، فایــل هــای پــی دی اف، ویدئوهــا و نمایــش هــای ســه 
بعــدی محصــول را مســتقیمًا در غرفــه اضافــه کننــد. آنهــا همچنیــن مــی تواننــد بــه نماینــدگان غرفــه 
اجــازه دهنــد کــه شــرکت کننــدگان مــی تواننــد بــا آنهــا جلســه ای را برنامــه ریــزی کننــد، درخواســت 

مســتقیم ارســال کننــد یــا یــک تمــاس یــک نفــره داشــته باشــند.
از داشــبورد غرفــه دار، آنهــا می تواننــد داده هــای بی درنــگ ماننــد تعــداد منابــع دانلــود شــده، محصــوالت 
پربازدیــد را دریافــت کننــد و فهرســتی از تعــداد ســرنخ های تولیــد شــده، معامــالت تاییــد شــده را نگــه 

دارنــد و ســرنخ ها را بــر اســاس پتانســیل تبدیلشــان مرتــب کننــد.

 درباره نمایشگاه مجازی بین الملل ایران
یــک پلــت فــرم قدرتمنــد، قابــل تنظیــم و بهترین رویــداد مجــازی اســت کــه برگزارکننــدگان رویــداد در 
سراســر جهــان از آن بــرای میزبانــی رویدادهــای مقیــاس پذیــر و جــذاب اســتفاده کــرده انــد. مشــتریان 
ــاری  ــگاه های تج ــازی، نمایش ــای مج ــازی، اجالس ه ــاری مج ــگاه های تج ــان نمایش ــا میزب ــر م معتب
ــن  ــازی بی ــگاه مج ــر در نمایش ــوارد دیگ ــازی و م ــز مج ــم جوای ــازی، مراس ــای مج ــازی، ، کنفرانس ه مج
ــت/ ــی قدرتمند،چ ــبورد تحلیل ــد داش ــی مانن ــای فراوان ــت ویژگی ه ــا محوری ــد ب ــران بوده ان ــل ای المل
تماس هــای ویدیویــی یــک بــه یــک و گروهــی، ادغــام نرم افزارهــای سفارشــی و مــوارد دیگــر، بــه شــما 
ایــن امــکان را می دهــد تــا رویدادهــای مجــازی تاثیرگــذاری را میزبانــی کنیــد کــه بــه طــور موثــر شــما 

ــد. ــط می کن ــود مرتب ــی خ ــان جهان ــا مخاطب را ب
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 پلت بیلبورد تبلیغات مجازی
ایـن فقـط در مـورد ویژگـی های تعاملـی و جـذاب نمایشـگاه مجازی نیسـت، بلکه تشـویق مخاطبـان برای 

حضـور در رویـداد، در ازای تخفیـف و کوپـن، بـرای یـک اسـتراتژی بازاریابی عالی محسـوب می شـود. 

ایــن مــی توانــد بــه نفــع ســازمان میزبــان باشــد و مشــارکت شــرکت کننــدگان را افزایــش دهــد. شــرکت 
کننــدگان بــرای واجــد شــرایط بــودن بــرای دریافــت جوایــز ملــزم بــه رعایــت معیارهــای خاصی )شــرکت 

در نظرســنجی، رزرو جلســات، برقــراری ارتبــاط و غیره( هســتند.

ــما  ــداد ش ــر روی ــود اگ ــد ب ــما خواه ــراه ش ــازی هم ــگاه مج ــرم نمایش ــگاه، پلتف ــان نمایش ــس از پای پ
ــد  ــًا می خواهن ــرکت کنندگان قطع ــرد، ش ــرآورده می ک ــر را ب ــورد نظ ــدف م ــود و ه ــز ب موفقیت آمی
ــد  ــدی منعق ــای جدی ــه داران قرارداده ــا غرف ــاره ب ــد، دوب ــد کنن ــوا بازدی ــن محت ــاره از محبوب تری دوب

ــد. ــالت بازگردن ــدد معام ــام مج ــرای انج ــره ب ــز مذاک ــاره روی می ــد دوب ــا می خواهن ــد، ی کنن

زنــده نگــه داشــتن پلتفــرم همچنیــن بــه کســانی کــه مــی خواســتند در ایــن رویــداد شــرکت کننــد امــا 
نتوانســتند فرصتــی دوبــاره مــی دهــد. عــالوه بــر ایــن، قطعــات و کلیــپ هــای نمایشــگاه ممکــن اســت 

کنجــکاوی برخــی از بازدیدکننــدگان جدیــد را برانگیــزد.

بزودی در نمایشگاه مجازی اختصاصی در عمان و روسیه
حضور شما را گرامی میداریم 
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نتیجه
میزبانــی نمایشــگاه های مجــازی به جــای رویدادهــای حضــوری، مزایــای بیشــتری را از نظــر دسترســی 
ــرکت کنندگان و  ــت ش ــش جمعی ــتر، افزای ــتریان بیش ــرمایه، مش ــت س ــر بازگش ــترده تر، حداکث گس
نــرخ مشــارکت بهتــر بــه همــراه دارد. بــا توجــه بــه مقــرون بــه صرفــه بــودن و تجــارب درگیــر بــا 
فنــاوری بــاال، محبوبیــت نمایشــگاه هــای مجــازی در پاســخ بــه فنــاوری هــای پیشــرفته بــه رشــد 
و توســعه ادامــه خواهــد داد. تنهــا چیــزی کــه مــا نیــاز داریــم برنامــه ریــزی و اســتراتژی مناســب 

بــرای اجــرای یکپارچــه چنیــن رویدادهــای مقیــاس پذیــر اســت

در واقــع، تخمیــن زده می شــود کــه 86 درصــد از افــرادی کــه در رویدادهــای مجــازی شــرکت کرده انــد، 
در مقایســه بــا رویدادهــای حضــوری، ســطح مشــارکت باالتــر یــا برابــری را گــزارش می کننــد. ایــن امــر 

از طریــق اطــالع رســانی درســت امــکان پذیــر شــده اســت.

در حالـی کـه این محـور دیجیتال در شـرایط بی سـابقه ای یک ضـرورت بود، امـروز درسـت در قلب صنعت 
رویـداد قـرار دارد. دلیل کارایـی زمان و هزینه، مقیاس پذیری و سـهولت اسـتفاده آنها اسـت.

شرکت های زیادی وجود دارند که برای تسهیل این تغییر با فناوری پیشرفته و مدرن تالش می کنند.
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نمونه سالن های نمایشگاهی در
wwwwww.Iran.Iran        fairfair.com.com

 
سالن سالن 33 سالن سالن 22 سالنسالن 11

نمایشگاه صنعت ساختمان
تعداد غرفه: 891

نمایشگاه صنعت
تعداد غرفه: 449

نمایشگاه قطعات خودرو 
تعداد غرفه: 805

نمونه دایرکتری شــرکت ها 
نام شرکت 

تلفن 
فاکس
ایمیل
سایت
آدرس

حضور شما را در نمایشگاه مجازی بین الملل ایران گرامی میداریم 
ما با سبک دیگری حضور شما را در بازار اعالم میکنیم 

با پشتیبانی
 سایت خانه بازرگانان بین الملل ایران 

نمــای چیدمان غرفه
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