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فضــاي برگــزاري / ] 3[ تبلیغــات/ ] 2[ دار غرفــه/ ] 1[ نمایشــگاه

  . ]5[ ها داراییبازده / ] 4[ نمایشگاه

  چکیده

ها نقش بسیار مهمی را در بـازار رقـابتی امـروز ایفـا      نمایشگاه

درستی برگزار گردنـد باعـث    هب ها نمایشگاهکه  در صورتی. کنند می

اهـداف   تـأمین شـده و   هـا  نمایشـگاه در  هـا  شـرکت جذب دوباره 

و بازدیدکننـدگان را بـه دنبـال خواهـد      داران غرفهبرگزارکنندگان، 

در این مقاله ابتدا اثر عوامل تبلیغات نمایشـگاهی و بهبـود   . داشت

فضــاي برگــزاري نمایشــگاه را بــر جــذب واحــدهاي صــنعتی در 

سپس اثـر شـرکت در   . کنیم تهران بررسی می المللی بیننمایشگاه 

 هـا  شـرکت و فـروش   هـا  دارایـی ي بـازده  ها شاخصنمایشگاه بر 

 کننـده  شـرکت  مانساز 105 از نیاز مورد هاي داده .شود میبررسی 

 روش. اسـت  گردیـده  آوري جمـع  تهـران  المللـی  بین نمایشگاه در

 بررسـی  بـراي  و بوده همبستگی و پیمایشی نوع از مقاله پژوهش

 هاي یافته. است شده استفاده آماري مرتبط هاي آزمون از فرضیات

 جــذب بــر در نمایشــگاه تبلیغــات کـه  دهــد مــی نشــان پـژوهش 

 برگـزاري  فضـاي  بهبـود  در حالیکه نداشته تأثیر صنعتی واحدهاي

همچنـین  . اسـت  داشته تأثیر صنعتی واحدهاي جذب در نمایشگاه

 ایـن  دارایی بازده بر نمایشگاه در شرکت دهد که ها نشان می یافته

 فـروش  بر نمایشگاه در شرکت مقابل در ولی نداشته تأثیر واحدها

  .است بوده گذارتأثیر صنعتی واحدهاي

  مقدمه

 کاالها ستد و داد قیطر از دور يا گذشته از بشر، يازهاین رفع

 بشـر  نـک یا هـا،  قرن گذشت با است؛ گرفته می صورت گریکدی با
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 و هـا  نمایشـگاه  ،یجمعـ  ارتبـاط  انـواع  بـه  خود نیازهاي رفع يبرا

 نیبهتـر  بـا  را شیازهاین تا شود می متوسل غیره و مکاره يبازارها

ـ  متیق نیتر مناسب و ممکن تیفیک  يهـا  نمایشـگاه  .کنـد  نیمأت

 اسـت  یفرصـت  ،شود می برگزار مختلف يکشورها در که یبازرگان

 ارائـه  بـه  گریکـد ی با رقابت در خدمات و کاالها کنندگان عرضه تا

 شـمار  کـه  شـگاه ینما کی در. بپردازند خود خدمات و محصوالت

 از دارانیـ خر اسـت،  متنـوع  اریبس خدمات و کاالها کنندگان عرضه

 هـا  شگاهینما نسبت نیهم به و برخوردارند يبهتر انتخاب فرصت

ــ و یخــارج ارتباطــات يبرقــرار در  مناســبات گســترش و یداخل

 را یمهمـ  نقـش  کشور کی داخل در و جهان ملل انیم ياقتصاد

  .]6[ کنند یم فایا

 يهـا  با اهداف و برنامـه  ژهیسه گروه و معموالً ها شگاهینما در

خورند که عبارتنـد   یبه چشم م شگاهینما طیمتفاوت در مح یعمل

ــا  :از ــدرکاران برپ ــد شــگاه،ینما ییمســئوالن و دســت ان و  رانیم

 از اعـم ( شـگاه یکننده در نما شرکت ياقتصاد يها بنگاه ندگانینما

هـر  ). يا رحرفهیغ و متخصص( دکنندگانیبازد و )یخارج و یداخل

 محـیط  بـه  پـا  خاصی اهداف به دستیابی يبرا ها گروه نیاز ا کی

 بـراي  را زمـانی  هزینـه،  صـرف  بـر  عـالوه  و گذارند می نمایشگاه

 هـا  گـروه  ایـن  چنانچـه . دهنـد  مـی  اختصاص نمایشگاه در حضور

 شـده  تعیـین  پـیش  از اهـداف  به نمایشگاه برپایی دوره در نتوانند

 هـاي  هزینـه  و زمـان  کـه  گرفـت  نتیجه توان می یابند، دست خود

هـدر رفتـه و    به نمایشگاه از بازدید یا و برگزاري براي شده صرف

لـذا در صـورتی   . ]7[ کسب نکرده است یقیفتو شگاهیدر عمل نما

ي هـا  روشبه خوبی برگـزار گردنـد و از ابزارهـا و     ها نمایشگاهکه 

امیدوار بـود کـه کلیـه     توان میمناسبی در این زمینه استفاده کنند 

در کنـار ایـن هـدف مهـم،     . نفعان به اهداف خود دست یابنـد  ذي

ــد کــه از شــرکت در   بســیاري از واحــدهاي صــنعتی تمایــل دارن

ـ    ها نمایشگاه د و سـود بیشـتري را در قبـال    حـداکثر اسـتفاده کنن

ي فروش و بـازده  ها شاخص. آورنددست  به هاي انجام شده هزینه

از شـرکت در  عواملی است که در صورتی کـه بعـد   ) ROI( دارائی

در مـورد   تـوان  مـی و بررسی قرار گیرد  گیري اندازهنمایشگاه مورد 

  .گیري کرد موفقیت یک نمایشگاه و نحوه برگزاري آن تصمیم

 بـه  توجـه  بـا  روشن تصویري یک ایجاد در سعی تحقیق این

. دارد زمینـه  ایـن  در شـده  انجـام  نظـري  هـاي  بررسـی  کم تعداد

 کـه  اسـت  چـارچوبی  تجربـی  آزمودن تحقیق، این هدف بنابراین

 و نمایشـگاه  برگـزاري  فضـاي  بهبـود  و تبلیغـات  ابعاد بین ارتباط

 تبـع  به و آزماید می را نمایشگاه در صنعتی واحدهاي جذب عنصر

 ROI و فـروش  عوامـل  بـر  را نمایشـگاه  در شـرکت  ایـن  آثار آن

 کـه  اسـت  سـوال  این به پاسخگویی پی در تحقیق این. سنجد می

 صـنعتی  واحـدهاي  جـذب  بر برگزاري فضاي بهبود و تبلیغات آیا

 و ROI عوامـل  بـر  نمایشـگاه  در شـرکت  آیـا  خیـر؟  یـا  دارد تأثیر

  خیر؟ یا دارد تأثیر فروش

  تحقیق پیشینه و نظري مبانی بر مروري .1

  نمایشگاه  .1- 1

. گـردد  به منشاء زبانی آن بر مـی ) Fair( ریشه پدیده نمایشگاه

Fair  از کلمه التینfeira     گرفته شده که بـه معنـاي تعطـیالت و

این لغت به نوبـه خـود متنـاظر اسـت بـا کلمـه       . بازار مکاره است

  . ]8[ که به معناي فستیوال مذهبی است feiraeالتین 

ي تجاري افزوده شـده  ها نمایشگاهطی دوازده قرن بر اهمیت 

اند، بـه ایـن    است، و این بازارها به مساجد و کلیساها نزدیک شده

   هــاي مــذهبی و بــازار عرضــه کــاال کــه مفهــوم فســتیوالمعنــا 

 Market Fair 9[ اند به یک زبان و مفهوم واحدي رسیده[ .  

استفاده شـد کـه    1649براي اولین بار در سال  واژه نمایشگاه

نشـان دادن در  «یا  »نمایش دادن«به معناي  Expositionاز واژه 

  .]10[ شده است گرفته »یک نمایش

ه تنهــا مجموعــه جــالبی از اهــداف و کارهــا نــ هــا نمایشــگاه

شـوند،   باشند که در یک زمان و مکان خاص دور هم جمع می می

ي بشري، تعامالت اجتماعی و زیربنـایی  ها فعالیتبلکه آنها شامل 

 هـا  نمایشـگاه ایـن  . ]11[ براي دستیابی به نتـایج خـاص هسـتند   

ــدگان و  ي بشــريهــا فعالیــتشــکلی از  ــد کــه در آن تولیدکنن ان

به عنوان یک دست و بازدیدکنندگان به عنـوان دسـت    داران غرفه

  . ]12[ دیگر در دو سوي آن قرار دارند

ـ  ها نمایشگاه  خصوصـی  یـا  و دولتـی  يهـا   سـازمان  وسـیله  هب

شوند  کنندگان نیز دعوت میتولید آن در که شوند می دهی سازمان

  .]13[ تا به نمایش کاال و خدمات خود بپردازند

اما به هر حال چندین مفهوم جالـب و در عـین حـال درحـال     
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رشــد، وجــود دارد کــه نشــان دهنــده تفــاوت موجــود در صــنعت 

انواع اولیه مفاهیم موجـود در  ) 1(شکل . نمایشگاهی امروزي است

  .]14[ دهد صنعت نمایشگاهی و مراحل رشد آن را نشان می

  

 ]15[ ها نمایشگاهانواع اولیه و متفاوت  - 1شکل 

مزایاي ابزار بازاریابی : اي مقایسه رسانه .2-1

  ها نمایشگاهمشارکت در 

هــاي صــنعتی در آلمــان  ، از مــدیران شــرکت2004در ســال 

ارتبـاط بـراي رسـیدن بـه     خواسته شد تـا بهتـرین وسـیله ایجـاد     

 ،ضـعیف  بسیار= 6 و عالی= 1به صورت طیف  ،مخاطبین هدف را

 در ادامه نتایج مقایسه بـین مشـارکت در نمایشـگاه   . ارزیابی کنند

  .نشان داده شده است ]17[ و تبلیغات کالسیک ]16[

  

تبلیغات کالسیک در مقابل مشارکت در  -2شکل 

  ]14[ نمایشگاه

کنند تـا بـه    از ابزارهاي مختلف ارتباطی استفاده می ها  سازمان

گیري در خصـوص   براي تصمیم. اهداف بازاریابی خود دست یابند

هـر یـک از آنهـا را     مـؤثر انتخاب نوع وسیله ارتباطی باید کارایی 

ارزیابی همه ابزارهاي ارتباطی در زمینه اهداف بازاریـابی  . شناخت

مشارکت در نمایشگاه به عنوان . بندي باال شده است منجر به رده

دو  ایـن . گیـرد  اولین ابزار و فروش شخصی به دنبال آن قرار مـی 

ابزارهـاي دیگـر از کـارایی    . ابزار بر ارتبـاط رو در رو تاکیـد دارنـد   

  .کمتري برخوردارند

فروشــندگان و . وجهــه عمــومی بــاالیی دارنــد هــا نمایشــگاه

هـا از   نمایندگان رسـانه . کنند میخریداران مهم از نمایشگاه بازدید 

ر، گرایشـات و محصـوالت اسـتفاده    این رویداد براي انتشـار اخبـا  

بنابراین نمایشگاه براي معرفـی خـط جدیـد تولیـد یـک      . نندک می

توان بـه فـروش بیشـتر امیـد      محصول مفید بوده و بدنبال آن می

کـه پـس از    يطـور  بهها بلندمدت بوده  اثرگذاري نمایشگاه. داشت

ــاالي آن   مــاه ــازدهی ب هــا شــرکت در نمایشــگاه، ســودآوري و ب

ــه خصــوص در  مشــخص مــی  ي صــنعتیهــا نمایشــگاهشــود؛ ب

  ). تخصصی(

در کنـار سـایر ابزارهـاي بازاریـابی دیگـر ماننـد        هـا  نمایشگاه

آنهـا  . روند اینترنت، بازاریابی مستقیم و فروش شخصی به کار می

بـه ایـن   . سازند امکان معرفی شرکت و تحلیل رقابت را فراهم می

از عالقه عموم استفاده کرد تـا بـه اهـدافی نظیـر      توان میطریق، 

  .]17[ ایجاد تصویر، تعیین موقعیت و شناسایی برند دست یافت

میزان کـارایی ایـن ابـزار در برابـر سـایر ابزارهـاي       ) 3(شکل 

  .دهد ارتباطی را نشان می

  

  ]14[میزان کارایی ابزارهاي ارتباطی - 3شکل 

5/4     4    5/3    3     5/2 

 ها نمایشگاه

 فروش شخصی

 مستقیمبازاریابی 

 رویدادهاي خاص

 آگهی کالسیک

 اینترنت

 روابط عمومی

 تبلیغات

 اسپانسري
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بر جذب واحدهاي صنعتی در  مؤثرعوامل  .3-1

 ها نمایشگاه

 تبلیغات. 1-3-1

شخصـی و توسـعه   تبلیغات هرگونه شکل پرداخـت ارائـه غیر  

 کننده مشخص اسـت  وسیله یک تامین هها، کاالها یا خدمات ب ایده

تبلیغات در واقع برقراري ارتباط غیرشخصـی بـا اسـتفاده از     .]18[

. ]19[ باشـد  مـی  بینندهبر یک  تأثیریک رسانه در جهت ترغیب یا 

نمایشگاهی براي رسیدن به اهـداف ارتبـاطی و فـروش خـود      هر

نیازمند تبلیغات مناسب در این زمینه است کـه عـالوه بـر داشـتن     

 .بـازار هـدف خـود برسـاند     دار را بـه  محتواي مناسب بتواند، غرفه

خود نیز ابزار تبلیغـاتی بسـیار    ها نمایشگاهطور که اشاره شد،  همان

. مناسبی در جذب واحدهاي صنعتی دیگر و بازدیدکنندگان هستند

تبلیغات نیاز دارد تا عالوه بر داشتن محتواي مناسـب، در زمـان و   

ر مکان مناسبی ارائه شود و در ضمن متناسب بـا بـازار هـدف و د   

. صنعت نمایشگاهی، متناسب با نمایشگاه تخصصی مربوطه باشـد 

ـ  مـی استفاده از ابزارهاي مناسب تبلیغ نیز  بسـزایی در   تـأثیر د توان

ــ ــذب واح ــه ج ــدگان حرف ــنعتی و بازدیدکنن در  ]20[ اي دهاي ص

  .]21[ داشته باشد ها نمایشگاه

 فضاي برگزاري نمایشگاه. 2-3-1

ایشگاهی ابـزار بازاریـابی   طی چند سال اخیر، طراحی مراکز نم

در . ]22[ مهمـی بـراي مـدیران مراکــز نمایشـگاهی شـده اســت     

صورتی که مراکز نمایشگاهی به صورت مناسبی طراحـی گردنـد،   

کننـد و باعـث    فـراهم مـی   داران غرفهاي را براي تامین نیاز  زمینه

مـدیر   ،]23[ دکسـتر کینـگ  . شـود  مـی  ها نمایشگاهجذب آنها به 

 :گویـد  مدیران نمایشگاهی در داالس مـی  المللی بینعامل انجمن 

طراحی مراکز نمایشگاهی عالوه بر تشـریح ماهیـت شـهر بایـد     «

 او از دیدگاه یک مدیر مرکز نمایشـگاهی . »شناسه مقصد نیز باشد

این طراحی باید چندین ویژگی داشته باشـد کـه آن را   « :افزاید می

در انتقـال ارزش  دهـد کـه    اي شـکل مـی   سازد و گزاره متمایز می

و زمینـه را بـراي جـذب     کنـد  مقصد و مرکز اجتماعات کمک می

معناي ایـن  . ]23[ »سازد واحدهاي صنعتی در نمایشگاه فراهم می

و  داران غرفــهکـالم بــراي مـدیران نمایشــگاهی ایــن اسـت کــه    

ـ  بازدیدکنندگان، مقصد را می یـن ترتیـب نمایشـگاه    ه اشناسند و ب

عـالوه، مـدیران    هب. دهند تشخیص می ها نمایشگاهشما را از سایر 

نمایشگاه با استفاده از طراحی مراکز نمایشگاهی بـه عنـوان یـک    

فرد براي رویدادهاي خاص، هزینـه کمتـري را    همجموعه منحصرب

  . شوند در تزئینات متحمل می

مدیران مراکـز نمایشـگاهی بـراي کسـب موقعیـت برتـر بـه        

در کنار تبلیغات وسـیع  «: گوید می ]24[ اسمن. اندیشند کیفیت می

و مناسب براي جـذب واحـدهاي صـنعتی، تقاضـا بـراي افـزایش       

در کـاربرد   تـوان  مـی این گرایش را . کیفیت نیز رو به فزونی است

سازي وسـیع و   بیشتر چوب و پارچه براي جذب بیشتر نور، مفروش

. ]24[ »هـاي نمایشـگاهی مشـاهده کـرد     تزیین دیوارها در سـالن 

ــاره دقــت مــی ینگ در ایــندکســترک ــایی و   ب ــین زیب ــد کــه ب کن

خـدمات و  « :گویـد  او می. پذیري تعادلی وجود داشته باشد فانعطا

تزئینات درجه یک در جبهه مقدم قرار دارند اما نباید در آن افـراط  

هـایی   حـوزه . »مفاهیم طراحی نیز در کیفیت دخیـل هسـتند  . شود

   :طلبند، از قبیل از نظر طراحی توجه بیشتري را می هستند که

تا چند سال پیش، اگـر جـایی   « :گوید اسمن می :تکنولوژي. الف

خـود را در سـالن    رایانـه دسـتی  ) تـاپ  لـب (کردید کـه   را پیدا می

اکنـون بـه خطـوط    . شـدید  نمایشگاه وصل کنید بسیار خرسند می

. سرعت باال نیاز داریـد کـه در تمـامی سـالن در دسـترس باشـند      

اي نیـاز   هـاي مـاهواره   ویـدئویی و لینـک  مچنین بـه کنفـرانس   ه

 .]23[»دارید

دیگر راهروها فضاي منفعل بـراي ثبـت   : راهروهاي ورودي. ب

هــاي کنفــرانس  نــام و ورود بــه ســالن اصــلی نمایشــگاه و اتــاق

ها حـس ورود و رویـداد را   آن« :گوید اسمن می. شوند محسوب نمی

  .»دیده شدنها باید جایی باشند براي دیدن و  آن. سازند می القا

: گویـد  مـی  ]25[ گرینبرگ: ات خوراکی و نوشیدنیتأسیس. ج

و بازدیدکنندگان توقع غذاي مطلوب و اسـتفاده   داران غرفهامروز «

بایـد در   هـا  هـا و رسـتوران   شـاپ  کافی. از وقت خود را دارند مؤثر

ــدگان   دســترس ســالن هــاي نمایشــگاهی باشــند زیــرا برگزارکنن

بازدیدکنندگان واحدهاي صـنعتی، سـالن را   خواهند  نمایشگاه نمی

ـ  .]25[»ترك کنند عنـوان مثـال در مرکـز اجتماعـات بوسـتن،       هب
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نفـع   ي ذيها گروهي مربوط به اغذیه براي عملکرد بهتر ها فعالیت

 .در نمایشگاه امري حیاتی شده است

در این زمینـه برگزارکننـدگان   : ات بهداشتی و ایمنیتأسیس. د

ها قـرار   ه این مراکز باید در نزدیکی سالنباشند کباید توجه داشته 

راي دسترســی بــه آنهــا مجبــور نباشــند بــ داران غرفــهداشــته تــا 

ات ایمنـی نیـز بایـد در    تأسیسـ  .هاي طوالنی را طی کنند مسافت

ها و یا نزدیکی آن قرار داشته باشند تا در صورت لزوم بتوان  سالن

 .]26[ ها در اسرع وقت استفاده کرد از آن

کـه   در حـالی  :گویـد  مـی  مـک لـین  : استفاده از زمین کمتر. هـ

ي هـا  طـرح یابنـد و معمـاران    شهرها به سمت حومه گسترش می

عظیم ساخت و سـاز را طراحـی و یـا مرکـزي کـامال جدیـدي را       

هـاي   کننـد، امـا بایسـتی فضـاي بیشـتري در زمـین       طراحی مـی 

 .]27[طراحی کنند تر کوچک

ســازي و بهبــود فضــا در  هرچنــد انبــوه«: گویــد کینــگ مــی

نماید اما بـدلیل رکـود اقتصـادي فـروش      ضروري می ها نمایشگاه

  .]26[»فضاهاي نمایشگاهی دشوار شده است

  پذیر از شرکت در نمایشگاهتأثیرعوامل  .4-1

 (ROI)ا ه بازده دارایی. 1-4-1

آوردن دسـت   بـه  نمایشـگاهی و  ]28[ در زمینه بررسی نتـایج 

نمایشـگاه، تحقیقـات انـدکی صـورت     بازده حاصل از شـرکت در  

کیـد بـر محاسـبه نتـایج     أگرفته که بیشتر به صورت توصـیفی و ت 

 ]29[ ها نمایشگاه المللی بیناتحادیه . نمایشگاهی انجام شده است

مایشـگاهی را بـه صـورت زیـر بیـان      نتـایج ن  گیـري  اندازهدالیل 

  :کند می

گذاري واحدهاي صنعتی براي شـرکت   توجیه سرمایه. الف

بی شـرکت نیازمنـد   هر آیتمی در بودجـه بازاریـا  : ها نمایشگاهدر 

نتـایج نمایشـگاهی    گیري اندازه. گذاري است یک برگشت سرمایه

دهد که بـه آمیختـه بازاریـابی مناسـب      به شرکت این اجازه را می

 .خود دست یابد

حـدهاي  بـراي وا  ها نمایشگاهکمک به انتخاب بهترین . ب

ایشـگاهی بـه واحـدهاي صـنعتی     نتـایج نم  گیـري  اندازه :صنعتی

و  ي موفق باشندها شرکت وکند تا واحدهاي صنعتی جز کمک می

 .سرمایه خود را در نمایشگاه مناسب به کار برند

یی که در قبل، هنگـام  ها فعالیت :ي شرکتها فعالیتبهبود . ج

گیرد؛ موضـوع بسـیار مهمـی در     و بعد از هر نمایشگاه صورت می

هـاي   نتـایج نمایشـگاهی بـه واحـد     گیـري  اندازه. ستها نمایشگاه

کنـد تـا عملکـرد واحـدهاي مختلـف خـود را        صنعتی کمک مـی 

 . کنند گیري اندازه

ي هـا  فعالیتهاي کاري واحدهاي صنعتی به  تشویق تیم. د

هـاي   خواهـد کـه تـیم    تی که واحدصنعتی مـی در صور :گرا نتیجه

گرا تمرکز کنند، باید بـا آنـان    ي نتیجهها فعالیتاش بر  نمایشگاهی

در مورد اینکه نتایج به چه معنی هستند، گفتگو کند و در کنـار آن  

 .این نتایج هستند گیري اندازهبه آنان نشان دهند که در حال 

ــون ــعیت صــنعت     2004در ســال  جانس ــه بررســی وض ب

در  هـا  شـرکت گـذاري آن بـر بـازده و فـروش     تأثیرنمایشگاهی و 

هـاي پزشـکی، خـدمات     آوري، مراقبـت  صنایعی مانند خودرو، فـن 

ادامــه آمــده  در ROIمــالی پرداختــه کــه نتــایج آن در رابطــه بــا 

  :]30[است

هـا   ها به عنوان بهترین گزینـه  فرانسو کن ها نمایشگاه. هـ

: شـوند  گـذاري مطـرح مـی    بازدهی سرمایه براي افزایش

دهندگان، مقام اول را در توانـایی   بازاریابی نمایشگاه در میان پاسخ

در % 44کسـب کـرده اسـت و بـار دیگـر بـا        ROIارائه بیشترین 

تبلیغـات بـا   . باشـد  انتخاب اول می 2002در سال % 47مقایسه با 

دنبــال آن  هکســب کــرده کــه بــ 2004رده دوم را در ســال % 18

  .اند قرار گرفته% 15یغات اینترنتی با و تبل% 18بازاریابی مستقیم با 

ــه      ــی و مقایس ــه بررس ــود ب ــات خ ــین در تحقیق وي همچن

دهند، پرداخت که نتـایج   را ارائه می ROIرویدادهایی که بیشترین 

  :آمده است )1(آن در جدول 

ها به عنـوان   به بررسی ابزار شرکت در نمایشگاه) 2005(هیلز 

هـا پرداختـه    شـرکت  ROIیک عامل تأثیرگذار مناسب و مهم بـر  

مـدیر ارشـد بازاریـابی در     350وي در تحقیق خـود کـه از   . است

ــرکت ــن   ش ــودرو، ف ــد خ ــنایعی مانن ــزرگ و در ص ــاي ب آوري،  ه

آمـده،  دسـت   به هاي پزشکی، خدمات مالی و دیگر صنایع مراقبت

  .ها اشاره شده است به این نتایج دست یافت که در ادامه به آن

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir


     21  1389مهر و آبان ـ  43شماره   هاي بازرگانی بررسی

را ارائه  ROIرویدادهایی که بیشترین  -1جدول 

  دهند می

  هاي تخصصی نمایشگاه  % 34

  ها کنفرانس  % 27

  نارهایسم  % 15

  یحیتفر ای یورزش يدادهایرو ياسپانسر  % 9

  اریس يها شگاهینما  % 8

  یکیچر یابیبازار  % 2/5

  بازارها در یابیبازار  % 1/5

  سایر   % 4/5

کنفرانس و  ها نمایشگاهگذاري،  سرمایهاز لحاظ میزان بازدهی 

اند و بعـد از آن سـمینارها    گذاري را داشته بیشترین بازدهی سرمایه

در ایـن تحقیـق آگـاهی از برنـد     . ي سیار قرار دارندها نمایشگاهو 

ــابی  و تــرجیح آن مهــم هــا شــرکت ــین برنامــه بازاری تــرین و اول

زان اسـتفاده  نتیجه دیگر اینکه می. است ها شرکتنمایشگاهی این 

گیري جهت بررسی و سنجش نتایج نمایشگاهی  از ابزارهاي اندازه

با وجود عـدم  . افزایش یافته استدرصد  53به  درصد 35از میزان 

، میزان شرکت در ها نمایشگاهاختصاص بودجه کافی به حضور در 

افزایش یافته و این میزان در صنایع خودرو و پزشـکی   ها نمایشگاه

و رویدادهاي داخلی مانند آمـوزش و  . داشته استافزایش شدیدي 

نسـبت بـه   ) درصـد  17(و جلسات بازاریـابی  ) درصد 55(پرورش 

در صـنعت خـودرو   . رویدادهاي خارجی رونق بیشتري داشـته انـد  

تاکید بیشتر بر بازاریـابی نمایشـگاهی اسـت؛ چـرا کـه بـر حجـم        

 کی ایـن امـر بـه   که در صنعت پزش گذار است در حالیتأثیرفروش 

هـاي آموزشـی در نمایشـگاه اختصـاص یافتـه       سمینارها و برنامه

 صـنعت از لحاظ افزایش بودجه بـراي حضـور در نمایشـگاه    . است

هـاي پیشـرفته    تغییري نداشته ولی براي صنعت تکنولوژي خودرو

 مثبـت،  ROI بـه  رسیدن يبرا.]31[این بودجه افزایش داشته است

ا مـدنظر داشـته و از   دهندگان افزایش بودجـه ر  از پاسخ درصد 80

بـه اهـداف    لحاظ معیارهاي اصلی موفقیت نمایشگاه در دسـتیابی 

دهندگان آگاهی از برند و  پاسخ درصد 80خود، در صنعت پزشکی 

ترین عوامل ذکر کرده  رضایت مشتري و کارمند را مهم درصد 90

  .بودند

 فروش. 2-4-1

 نمایشگاه ابزاري بسیار مناسب بـراي دسـتیابی بـه مشـتریان    

نـد شـما را بـه    توان مـی  هـا  نمایشگاهدر واقع . بالقوه و بالفعل است

 قـرار دهنـد   تأثیربازاري جدید هدایت کنند و فروش شما را تحت 

 درصــد 46نتـایج تحقیقــات اخیــر حــاکی از آن اســت کــه  . ]32[

از  درصـد  26گیـرد و   صورت می ها نمایشگاهقراردادهاي خرید در 

کننـد   میامضاء  ها نمایشگاهبازدیدکنندگان نیز سفارش خرید را در 

عاملی مهم براي افزایش فـروش در   ها نمایشگاهشرکت در . ]33[

هـا   باشـد، آن  گـذار بـر اقتصـاد مـی    تأثیرثباتی و حوادث  دوران بی

ند بازار جدیدي را براي شما ایجـاد کـرده و اهمیـت برنـد     توان می

  .شرکت را اعالم کنند

و مهم تبلیغات و فضاي  مؤثردر این تحقیق به بررسی عوامل 

پس برگزاري نمایشگاه بر جذب واحدهاي صنعتی پـرداختیم و سـ  

و فروش شـرکت را   ROIهاي  اثر شرکت در نمایشگاه بر شاخص

  . مورد سنجش قرار دادیم

  ش تحقیقوفرضیه ها و ر .2

  هاي تحقیق فرضیه. 2- 1

نظر گرفته شده است، عبارتنـد  فرضیاتی که در این تحقیق در 

  :از

تبلیغات از سوي نمایشگاه در جذب واحـدهاي صـنعتی بـراي     .1

 .دارد تأثیرشرکت در نمایشگاه، 

در جـذب واحـدهاي صـنعتی     بهبود فضاي برگزاري نمایشگاه .2

 .دارد تأثیربراي شرکت در نمایشگاه، 

) ROI(شرکت در نمایشگاه بر بازده دارایی واحدهاي صـنعتی   .3

 .رددا تأثیر

  .دارد تأثیرشرکت در نمایشگاه بر فروش واحدهاي صنعتی  .4

 روش تحقیق. 2-2

این تحقیق با توجه بـه اینکـه بـه توسـعه      :نوع تحقیق. الف

پـردازد، از نـوع کـاربردي     دانش کاربردي در یک زمینه خاص می

تحقیـق قصـد توصـیف وضـعیت حاضـر       ایـن کـه   از آنجـا . است

هـا در نمایشـگاه را    آن لحـاظ جـذب   ي جامعه آماري ازها شرکت
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بر جذب واحـدهاي صـنعتی    مؤثرداشته و سعی بر آن دارد عوامل 

از آنجـا کـه   . در نمایشگاه را شناسایی کند، از نوع پیمایشی اسـت 

یرهــاي تحقیــق ایــن تحقیــق بــه بررســی همبســتگی میــان متغ

هـا در یـک مقطـع     چـون داده . پردازد از نوع همبستگی اسـت  می

انـد، از   آوري شـده  ه آماري مشخص جمعزمانی خاص از یک جامع

   .باشد نوع مقطعی می

   یصنعت يواحدها تعدادي انتخابی و ها نمایشگاهنوع  –2جدول 

  ي موجود در بورس اوراق بهادارها شرکتتعداد   نوع صنعت با توجه به نمایشگاه  ردیف

  % 4/20  شرکت 21  محصوالت کشاورزي و صنایع وابستهآالت و  نمایشگاه ماشین  1

  % 2/27  شرکت 28  نمایشگاه ساختمان و صنایع وابسته  2

  % 34  شرکت 35  نمایشگاه صنعت  3

  % 4/18  شرکت 19  نمایشگاه خودرو و صنایع وابسته  4

  100  شرکت 103  مجموع  .ی هستندالملل بینها به صورت  این نمایشگاه* 
  

جامعه آماري این تحقیـق تعـداد    :جامعه آماري تحقیق. ب

ــال در صــنایع خودروســازي، ســاختمان،   258 واحــد صــنعتی فع

بورس اوراق بهادار بـوده کـه   ) صنایع سنگین(کشاورزي و صنعت 

بـه  . انـد  هاي تخصصی صـنعت خـود شـرکت داشـته     در نمایشگاه

 105گیري از فرمول زیر استفاده که در نهایت تعـداد   نمونهمنظور 

  . شرکت انتخاب شد

  

  

  

258 N =  تعداد اعضاي جامعه آماري  

0738/0 = E  خطاي برآورد  

5/0= P نسبت وجود صفت خاص در جامعه مورد بررسی  

5/0= Q        نسبت عـدم وجـود صـفت خـاص در جامعـه مـورد

  بررسی

96/1= )025/0( Z   از توزیع نرمال استاندارد  

گیـري ایــن   روش نمونـه  :گیـري تحقیــق  روش نمونـه . ج

اي بود، و پس از تعیین حجم نمونـه هـر    گیري طبقه تحقیق نمونه

. گیري به صورت تصـادفی از هـر طبقـه شـد     طبقه اقدام به نمونه

از تعـداد  . براي گردآوري اطالعات از پرسشنامه استفاده شده است

آوري شـد   پرسشنامه جمـع  103پرسشنامه توزیع شده، تعداد  105

 تعـداد هـا و   نوع نمایشـگاه ) 2(جدول. که شرایط بررسی را داشتند

اسـت را  ها توزیع شـده   که پرسشنامه در بین آن صنعتی واحدهاي

هـاي پرسشـنامه،    به منظور سنجش پایایی سـئوال . دهد نشان می

تایی لیکـرت پـیش    5پرسشنامه با طیف  30اي اولیه شامل  نمونه

سپس میزان ضریب اعتماد با روش آلفاي کرونبـاخ  . آزمون گردید

درصـد، فضـاي برگـزاري     6/78محاسبه شد کـه بـراي تبلیغـات    

درصـد و بـراي    ROI (4/96( ها درصد، بازده دارایی 78نمایشگاه 

   .درصد محاسبه شد 6/88فروش 

قلمرو موضوعی ایـن   ):موضوعی، زمانی( قلمرو تحقیق. د

بــر جــذب واحــدهاي صــنعتی در  مــؤثرتحقیــق بررســی عوامــل 

. ها اسـت  ي مالی آنها شاخصي ایران و اثرات آن بر ها نمایشگاه

 هـا  شـرکت بوده که  1387قلمرو زمانی این تحقیق تابستان سال 

یافتـه در آن   ي تخصصی شـرکت ها نمایشگاهنظر خود را در مورد 

 . ابراز داشته اند

در ایـن تحقیـق از دو روش آمـار     :ي آمـاري هـا  روش. هـ

صـیفی بـا   در آمـار تو . توصیفی و استنباطی اسـتفاده شـده اسـت   

ــع   ــاي جم ــتفاده از ابزاره ــات و داده اس ــاي الزم  آوري، اطالع ه

 تحقیقهاي  هت بررسی فرضیهگردد و ج آوري و تلخیص می جمع

  .است شده استفاده اي نمونه تک t آزمون از استنباطی، آمار در

  هاي استنباطی یافته .3

براي هر فرضیه به شرح زیر در ادامه آمده  هآمددست  به نتایج

  :است

تبلیغــات از ســوي نمایشــگاه در جــذب  :فرضــیه اول. الــف

  .دارد تأثیرواحدهاي صنعتی براي شرکت در نمایشگاه، 

کنـد، تبلیغـات بـر جـذب      بیـان مـی   H0در فرضیه اول فرض 

2
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کند، تبلیغات بـر جـذب    بیان میH1 دارد و  تأثیرواحدهاي صنعتی 

نشان  )3(نتایج این آزمون در جدول . ندارد تأثیرواحدهاي صنعتی 

  :داده شده است

3براي آزمون  tنتایج آزمون  -3جدول    3در مقابل در تبلیغات  

  3 :مقدار آزمون  

 .Sig  درجه آزادي  t  میانگین خطاي برآورد  انحراف معیار  میانگین  

  000/0  102  - 894/8  058/0  6/0  48/2  تبلیغات
  

آمـده  دسـت   بـه  داري سطح معنـی چون ) 3(با توجه به جدول 

 تـوان  مـی رد شـده و   H0است، بنابراین فـرض   05/0از  تر کوچک

در نمایشـگاه؛   کننـده  شرکتاینگونه نتیجه گرفت که براي صنایع 

اي براي حضور  طور که باید باعث جذب افراد حرفه عامل تبلیغ آن

دهنــدگان،  در نتیجــه پاســخ. نیســت مــؤثردر نمایشــگاه نشــده و 

  . اند بی کردهتبلیغات نمایشگاه را ضعیف ارزیا

در جـذب   بهبود فضاي برگزاري نمایشـگاه : فرضیه دوم. ب

بـراي  . تـاثیر دارد واحدهاي صنعتی بـراي شـرکت در نمایشـگاه،    

کند، فضاي برگزاري نمایشـگاه بـر    بیان می H0فرضیه دوم فرض 

کنـد، فضـاي    بیـان مـی   H1دارد و  تـأثیر جذب واحدهاي صنعتی 

نتـایج  . نـدارد  تـأثیر برگزاري نمایشگاه بر جذب واحدهاي صنعتی 

  :نشان داده شده است )4(این آزمون در جدول 

3براي آزمون  tنتایج آزمون  - 4جدول    3در مقابل در فضاي برگزاري نمایشگاه  

  3 :مقدار آزمون  

  Sig  درجه آزادي  t  میانگین خطاي برآورد  انحراف معیار  میانگین  

 برگزاري فضاي

  نمایشگاه 
9/2  58/0  057/0  832/1 -  102  070/0  

  

آمـده  دسـت   بـه  داري معنـی سطح چون ) 4(با توجه به جدول 

 تـوان  میپذیرفته شده و   H0است، بنابراین فرض  05/0از  تربزرگ

ي مـؤثر نتیجه گرفت که بهبود فضاي برگزاري نمایشـگاه؛ عامـل   

دهنـدگان، فضـاي    باشـد و پاسـخ   در جذب واحدهاي صنعتی مـی 

برگزاري نمایشگاه را مناسب دانسته و در جذب واحدهاي صـنعتی  

  . بوده است مؤثر

شـرکت در نمایشـگاه بـر بـازده دارایـی       :فرضیه سـوم . ج

  .دارد تأثیر، )ROI(واحدهاي صنعتی 

کنــد، شــرکت در  بیــان مــی H0بــراي فرضــیه ســوم فــرض 

    دارد و تـأثیر هـاي واحـدهاي صـنعتی     نمایشگاه بر بـازده دارایـی  

 H1 هـاي   کنـد، شـرکت در نمایشـگاه بـر بـازده دارایـی       بیان می

نشان  )5(نتایج این آزمون در جدول  .ندارد تأثیرواحدهاي صنعتی 

  :داده شده است

3براي آزمون  tنتایج آزمون  - 5جدول    3در مقابل  در بازده دارایی ها)ROI(  

  3 :مقدار آزمون  

 .Sig  درجه آزادي  t  میانگین خطاي برآورد  معیارانحراف   میانگین  

ROI  65/2  9/0  086/0  945/3 -  102  000/0  

آمـده  دسـت   بـه  داري سطح معنـی چون ) 5(با توجه به جدول 

 تـوان  مـی رد شـده و   H0بنابراین فـرض  است،  05/0از  تر کوچک

صـنایع   ROIاینگونه نتیجه گرفت کـه شـرکت در نمایشـگاه بـر     

  .ي نداشته استتأثیرحاضر در نمایشگاه 

شرکت در نمایشگاه بر فروش واحـدهاي   :فرضیه چهارم. د

  .دارد تأثیرصنعتی، 

کنـد، شـرکت در    بیـان مـی   H0براي فرضـیه چهـارم فـرض    

بیــان  H1دارد و  تــأثیرنمایشــگاه بــر فــروش واحــدهاي صــنعتی 
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  :نشان داده شده است )6(نتایج این آزمون در جدول  .ندارد تـأثیر واحـدهاي صـنعتی    فـروش  بر نمایشگاه در شرکتکند،  یم

3براي آزمون  tنتایج آزمون  - 6جدول    3در مقابل در فروش  

  3 :مقدار آزمون  

 .Sig  درجه آزادي  t  میانگین خطاي برآورد  انحراف معیار  میانگین  

  000/0  102   599/3  081/0  81/0  3/3  فروش

آمـده  دسـت   بـه  داري سطح معنـی چون ) 6(با توجه به جدول 

 تـوان  مـی پذیرفته شده و  H0بنابراین فرض است،  05/0از  بزرگتر

ي در فـروش  مـؤثر نتیجه گرفت که شرکت در نمایشـگاه، عامـل   

دهنـدگان، شـرکت    باشد و پاسخ ها و واحدهاي صنعتی می شرکت

بر فروش خـود   مؤثررا آن در نمایشگاه را عاملی مناسب دانسته و 

  .اند ارزیابی کرده

   بندي و مالحظات جمع

بـر جـذب واحـدهاي     مـؤثر هدف این تحقیق بررسی عوامـل  

ي هـا  شـاخص صنعتی در نمایشگاه و تاثیر شرکت در نمایشگاه بر 

همانطور کـه نتـایج آمـاري نشـان داد     . و فروش است ROIمالی 

نبـوده و   مـؤثر تبلیغات در جذب واحـدهاي صـنعتی در نمایشـگاه    

عیف و نامناسـب و اسـتفاده   در واقع تبلیغات ض. فرضیه اول رد شد

نمایشــگاه باعــث شــده بازدیدکننــدگان هــاي ضــعیف در  از پیــام

اي به نمایشگاه جذب نشوند و واحدهاي صنعتی این مهم را  هحرف

فرضیه دوم تحقیق تایید شـد و  . در نمایشگاه ضعیف ارزیابی کنند

باعـث   المللـی  بـین نشان داد که عامل فضاي برگزاري نمایشـگاه  

 داران غرفـه . جذب واحدهاي صنعتی در این نمایشگاه شـده اسـت  

ــذب   ــابی کـــرده و آن را در جـ ــب ارزیـ ایـــن محـــیط را مناسـ

شـرکت در   تـأثیر در مورد . اند دانسته مؤثربازدیدکنندگان حرفه اي 

، نتــایج نشــان داد کــه شــرکت در ROIنمایشــگاه بــر فــروش و 

شرکت در  تأثیري نداشته و در واقع فرض تأثیر ROIنمایشگاه بر 

شـرکت در   رتـأثی ولـی فـرض   . نمایشگاه بـر ایـن عامـل رد شـد    

نمایشگاه بر عامل فروش تایید شد و واحدهاي صنعتی نمایشـگاه  

  . اند مثبت در فروش خود ارزیابی کرده تأثیررا عاملی براي 

ي هـا  نمایشگاهبا توجه به مواردي که در باال به آن اشاره شد، 

در . کننـد  مـی کشور ما در زمینه تبلیغات نمایشگاهی ضعیف عمل 

تبلیغات به عنوان ابزاري مهم شناخته شده، دنیاي امروز که عامل 

به خوبی مـورد   ها نمایشگاهمتاسفانه برگزارکنندگان این مهم را در 

کـه   شـود  مـی بنابراین در ایـن زمینـه توصـیه    . اند توجه قرار نداده

برگزارکنندگان از ابزارهاي نوین تبلیغاتی استفاده کرده و در زمـان  

واحـدهاي  . انی دسـت زننـد  رسـ  برگزاري نمایشگاه نیز بـه اطـالع  

 صنعتی نیز بایسـتی بـه تبلیغـات بـراي خـود و صـنعت مربوطـه       

  . اي را جذب کنند بپردازند تا بازدیدکنندگان حرفه

در زمینه فضاي برگزاري نمایشگاهی بایستی برگزارکننـدگان  

به رعایت اصول و قوانین توجه خاصی داشته و از علوم طراحـی و  

در ضــمن بایســتی . اري نمایشــگاهی بهــره کــافی را ببرنــدمــمع

نیازهاي کاربران خود را از قبیل پارکینگ، امکانات رفاهی، مراکـز  

تفریحی، مراکز بهداشتی و ایمنی و غیره را بسیار مورد توجه قـرار  

  . دهند

از نمایشـــگاه بایســـتی،  ROIپـــذیر تأثیردر مـــورد عامـــل 

کشورهاي پیشـرو در محاسـبه    برگزارکنندگان، ابزارهاي نوینی که

ROI کـار   به گیرند، را شناسایی و این ابزارها را خود از آن بهره می

هـا بتواننـد از ایـن     نیز برسـانند تـا آن   داران غرفهبسته و به اطالع 

. طریق وضعیت خود را مشخص و در جهت بهبود آن گام بردارنـد 

 هـا  هنمایشـگا واحدهاي صنعتی نیز سعی کننـد کـه بـا برنامـه در     

هـاي اضـافی جلـوگیري و بعـد از اتمـام       حضور یافته و از هزینـه 

خود را محاسبه و براي حضور بهتـر در نمایشـگاه    ROIنمایشگاه، 

  . ریزي کنند برنامهبعدي 

در زمینه فروش نیز، برگزارکنندگان بایستی به بهبود هـر چـه   

گان بیشتر عملکرد خود بیافزایند تا از این طریق بتوانند بازدیدکنند

ــا در افــزایش فــروش   حرفــه ــه نمایشــگاه جــذب کننــد ت اي را ب

نـد اقـدام   توان میبرگزارکنندگان نمایشگاه، . باشند مؤثرداران  غرفه

 داران غرفـه بـراي بازدیدکننـدگان و    VIPبه ارائه خدمات رفـاهی  

هــا،  هــاي تخفیــف، بــراي ایــن مراکــز و هتــل نمــوده و از بلــیط

 داران غرفـه ها و غیره استفاده کننـد تـا بازدیدکننـدگان و     رستوران
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ي آتـی  ها سالتمایل بیشتري براي حضور در نمایشگاه یافته و در 

  .نیز در نمایشگاه شرکت نمایند

   نوشت پی

1. Exhibition. 

2. Exhibitor. 

3. Advertising. 

4. Show Areas. 

5. Return On Investment (ROI). 

  . 32 ص ،1381 حسینی .6

 . 28 ص ،1381 محمدي .7

 . 366 ص ،1988 برنارد .8

 . 7 ص ،2000 والتر .9

 . 11 ص ،2002 مارو .10

 . 1 ص ،2004 گولدبرگ و لوریمر .11

 . 9 ص ،1951 الکهرست .12

 . 3 ص ،2002 کاکس .13

 . 35، 34، 3، 2صص  ،2005 دیگران و بایر .14

15. Participation in Exhibition. 

16. Classic Advertising. 

  .87 ص ،1987 دیگران کرین و .17

 . 34 ص ،1381 ونوس .18

 . 27 ص ،1385 ونوس .19

20. Professional Visitor. 

 . 10ص ، 1385 بلوریان تهرانی .21

 . 1 ص ،2005 شرمن .22

23. Dexter King 2008, pp. 2, 3, 4, 7. 
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