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حضــور در نمایشــگاه  های تخصصــی منطقــه ای و بین المللــی یکــی از 
ابزارهــای قدرتمنــد شــرکت های معظــم در حــوزه برندینــگ و توســعه تجــارت 
اســت؛ نکتــه ای کــه می توانــد بــه ایجــاد یــک ذهنیــت دقیــق از توانمندی های 
درونــی شــرکت ها در کنــار ویژگی هــای عملیاتــی رقبــا منتهــی شــود. حضــور 
هلدینــگ چندرشــته ای طــب پالســتیک در نمایشــگاه بســته بندی اوراســیا 
2021 در اســتانبول ترکیــه موجــب شــد تــا رخدادهــای جذابــی در ایــن حوزه 
ــی  ــوان یک ــتیک را می ت ــب پالس ــه ط ــرایطی ک ــم در ش ــورد آن ه ــم بخ رق
ــه  ــی ب ــن شــرکت های ایران ــن نمایشــگاه بی ــی حضــور در ای ــدگان اصل از برن
ــروش و  ــه ای ، ف ــای منطق ــات از رقب ــب اطالع ــازی ، کس ــمار آورد. برندس ش
ــا در  ــن رخداده ــد آخری ــار رص ــد در کن ــاری جدی ــبکه های تج ــاد ش ایج
صنعــت بســته بندی در منطقــه از دســتاوردهای واقعــی حضــور در نمایشــگاه 

ــود.  اوراســیا2021 ب
ــار  ــی در کن ــران صنعت ــد مدی ــف ، بازدی ــی مختل ــرکت های ایران ــور ش حض
تــالش بــرای افزایــش ارتباطــات فــردی و تجــاری از جملــه مــواردی بــود کــه 

در ایــن نمایشــگاه مشــاهده شــد. 
ــن  ــی از بزرگ تری ــوان یک ــه عن ــود را ب ــت خ ــتیک توانس ــب پالس ــا ط ام
ــرب  ــی در غ ــواد غذای ــته بندی م ــرف بس ــروف یکبارمص ــدگان ظ تولیدکنن
ــه تثبیــت و اســتحکام  ــاز ب ــی نی ــه معن ــب ب ــن مطل ــد. ای ــی کن آســیا معرف
ایــن جایــگاه در فرآیندهــای برندســازی اســت بنابرایــن از هم اکنــون در یــک 
وظیفــه نانوشــته ، بایــد حضــور در رخدادهــای منطقــه  ای حتــی بین المللــی 
ــا یــک حضــور قدرتمنــد  مشــابه را در دســتور کار قــرار داد. این کــه بتــوان ب
زنجیــره ارتباطــات تجــاری و صنعتــی بــا شــرکت های مهــم منطقــه را توســعه 
بخشــید ، نکتــه بســیار مهمــی اســت کــه نمی تــوان بــه ســادگی از کنــار آن 

عبــور کــرد. 
امــا نمایشــگاه بســته بندی اوراســیا در ترکیــه از ویژگی هــای جالبــی برخــوردار 
ــن  ــود را در ای ــر خ ــای موردنظ ــرکت کنندگان نوآوری ه ــی از ش ــود. برخ ب
ــاال  ــگاه ب ــی نمایش ــی اجرای ــطح کیف ــه س ــرده اگرچ ــاهده نک ــگاه مش نمایش
بــود ولــی شــرکت های صاحــب تکنولــوژی تمــام قــد حضــور پیــدا نکردنــد. 
ــا رشــد تکنولوژیکــی  ــی ی ــه ای گوی ــای منطق ــا رقب ــه ای ی شــرکت های ترکی
چندانــی نداشــته یــا از تمامــی توانمندی  هــای خــود بــرای حضــور در 
نمایشــگاه بهــره نبــرده بودنــد. ایــن مطلــب از مــواردی اســت کــه در خــالل 
ــب  ــت غال ــه ذهنی ــت اگرچ ــت یاف ــه آن دس ــوان ب ــا می ت ــی صحبت ه برخ
شــرکت کنندگان را بایــد در نظرســنجی های مجزایــی مــورد بررســی قــرار داد. 
در هــر حــال حضــور در ایــن قبیــل نمایشــگاه ها نشــان می دهــد کــه رشــد 
ــه  ــوت شــرکت ها چگون ــف و ق ــاط ضع ــوده و نق ــزان ب ــه می ــی چ تکنولوژیک

بــوده اســت. 

 نمایشگاه بسته بندی اوراسیا 2021 
چه دستاوردهایی برای طب پالستیک به 

همراه داشت؟

تجربه ای موفق در 
برندسازی و فروش

سخن آغازین



به صورت کجدار و مریز موجب شده  ادامه شیوع ویروس کرونا 
گذشته  همچون  جهان  در  نمایشگاهی  هیجان  و  شور  هنوز  تا 
در  حداکثری  حضور  که  شرایطی  در  آن هم  نکند  خودنمایی 
نمایشگاه های بازارهای هدف با محوریت صنایع بسته بندی و حوزه 
مواد غذایی باید رویکرد اصلی حضور در این قبیل تجمع های فنی 
صنعت پالستیک باشد. دکتر محسن هاشمی قائم مقام هلدینگ 
طب پالستیک نوین تأکید جدی بر تهیه مستندات حضور دارد و 
معتقد است از الزمات شرکت در نمایشگاه ها مستندسازی ارتباطات 
فردی و حرفه ای ایجاد شده در 3 حوزه شامل اطالعات کامل تماس، 
است. مشترک  همکاری  فرصت های  بررسی  و  مذاکرات    شرح 

شرایط  همچنین  دارد  وجود  کرونا  هنوز  که  شرایطی  در  نمایشگاه ها  در  حضور 
اقتصادی در بسیاری از بازارهای هدف از تعادل پیشین برخوردار نیست با ویژگی های 
متفاوتی همراه است که می تواند مورد انتقاد یا بازبینی برخی عملکردها باشد اگرچه 
 حضور در بازارهای هدف مطلبی است که باید  توجه جدی و تمام قد به آن داشت.

دکتر محسن هاشمی در این خصوص عنوان کرد: در ابتدا باید به این نکته اشاره کرد 
که این نمایشگاه را نمی توان به صورت تمام قد پسندید زیرا اطالعات مخابره شده حتی 
 تصاویر مورد مشاهده حکایت از آن دارد که شاید نتوان موفقیت کامل برای آن متصور شد.

در  باید  نوین  پالستیک  طب  همچون  تولیدکننده  شرکت های  است:  معتقد  وی 
نمایشگاه ها  یکی  باشند؛  داشته  متفاوت حضور  رویکرد  دو  با  نمایشگاه ها  دو سری 
در بازارهای هدف همچون نمایشگاه های بسته بندی و صنایع غذایی که در سر تا 
سر دنیا برگزار می شود که بهترین آن ها برای حضور همان نمایشگاه های منطقه ای 
است. کشور  داخل  حتی  فارس  خلیج  حوزه  و  منطقه ای  بازارهای  محوریت   با 

دسته دیگر از نمایشگاه ها آنهایی هستند که تکنولوژی های جدیدی در آن ها ارائه 
می شود که به نظر در حوزه تکنولوژی های نوین و محصوالت جدید می تواند بسیار موفق 
عمل کنند. شاید بتوان گفت که نمایشگاه کا آلمان بهترین آن باشد؛ حتی چایناپالس 
در رتبه دوم می تواند در این زمره نمایشگاه ها قرار بگیرد. بنابراین برای جمع بندی 
حداکثری  حضور  هدف  بازارهای  نمایشگاه های  در  است  بهتر  که  گفت  می توان 
داشته باشیم و اولویت با استقرار غرفه هست؛ و در نمایشگاه های  تولیدات جدید و 
 تکنولوژی و محصول بهتر است در نقش بازدیدکننده ) ویزیتور ( حضور داشته باشیم.

قائم مقام طب پالستیک معتقد است: نکته دیگر آن که برای هر نمایشگاه در ابتدا 
باید یک پروپوزال حضور داشته باشیم؛ اهداف نمایشگاه ، دامنه نمایشگاه، نوع شرکت 

کنندگان ، حوزه های فعالیت و نتایجی که از آن نمایشگاه انتظار 
داریم و هزینه های نمایشگاه در آن تبین شده باشد. حتی باید به 
این نکته نیز توجه داشت که احتماالً برنامه های جلساتی که قصد 
داریم در نمایشگاه داشته باشیم از قبل تعیین ، ثبت و برنامه ریزی 

شود. 

چهار گام مستندنگاری نشست ها 
دکتر محسن هاشمی ضمن اشاره به موارد فوق به مستندسازی 
رخدادهای روزانه در نمایشگاه ها پرداخت و عنوان کرد: در کنار 
روندهای مرسوم؛ چند سری گزارشات رخداد روزانه وجود دارد که 
اتفاقات در آن ثبت شده و در قالب یک فرم مشخص تدوین  و نگارش می شود که 4 

بخش اصلی را در بر می گیرد.
 گام اول اطالعات اولیه و کانال های ارتباطی شامل نام ، اطالعات تماس همچون 
ایمیل و شماره تلفن و اطالعات فردی که از غرفه بازدید کرده یا مورد مصاحبه قرار 

گرفته را تشکیل می دهد. 
 گام دوم اطالعات مربوط به شرکت مورد نظر در قالب زمینه فعالیت شرکت، پروژه 

های قبلی انجام شده و شناسایی افراد کلیدی سازمان مورد نظر.
 گام سوم توضیحات و شرح مذاکرات که در خالل گفت و گو حاصل شده و می تواند 
برای شناخت متقابل بسیار راهگشا باشد. این که شرکت مورد نظر از چه توانمندی اجرایی 
برخوردار بوده و از چه عالیق تجاری و جذابیت های صنعتی برخوردار است. در این بخش 
 می توان مهمترین موارد ذکر شده در خالل گفت و گوها را به رشته تحریر در آورد.

 گام چهارم و پایانی فرصت های همکاری مشترک که در ذهن مدیران شرکت ها در 
زمان برگزاری نشست ها شکل می گیرد را شامل می شود؛ آن دسته از مواردی که 
بتوان در آینده روی آن اقدامات خاص و اجرایی انجام داد. این بخش از مستندسازی 
بیشتر رویکرد قضاوتی حتی شهودی دارد و می تواند نقش آفرینی برجسته ای برای 
 مدیران اصلی شرکت در طراحی مکانیزم های ارتباطی صنعتی و تجاری داشته باشد.

قائم مقام مدیرعامل طب پالستیک نوین در پایان عنوان کرد: با توجه به بحث کرونا  و 
اینکه سرایت آن در کشورهای منطقه تعدیل نشده است ، شاید شرکت کردن حداکثری 
در بسیاری از نمایشگاه ها زود باشد. در هر حال واقعیت آن است که کرونا هنوز ادامه 
دارد و برای دست یافتن به نمایشگاه های پرشور و هیجان هنوز به زمان بیشتری نیاز 

است تا به هیجان نمایشگاهی پیش از کرونا دست پیدا کنیم.

 ضرورت مستندسازی 
حضور در نمایشگاه ها



حضور در نمایشگاه های منطقه ای و بین المللی یکی از مسیرهای برندسازی ، معرفی و 
فروش محصوالت به کشورهای همسایه همچنین اقصی نقاط جهان است. در این چارچوب 
نمایشگاه ترکیه موفق ارزیابی می شود ولی تنها کارنامه حضور طب پالستیک در این قبیل 
نمایشگاه ها نیست. این قبیل تالش ها در گذشته نیز رخ داده که موفقیت های برجسته ای 
در حوزه فروش و برندسازی به خود اختصاص داده است. در این مورد در گفت و گویی 
نمایشگاه  بررسی  به  نوین  پالستیک  طب  شرکت  بازرگانی  معاون  آزادملکی  مهدی  با 

بسته بندی ترکیه در کنار نمایشگاه صنایع غذایی امارات پرداختیم. 
مهدی آزاد ملکی در ابتدای این گفت وگو به رویکرد کلی در هلدینگ طب  پالستیک برای 
حضور در نمایشگاه ها پرداخت و عنوان کرد: تاکنون در دو نمایشگاه در کشورهای ترکیه 
و امارات متحده عربی، واحد صادرات طب پالستیک نوین حضور فعال داشته است. از لحاظ برندسازی ، حضور در نمایشگاه های 
بین المللی موجب می شود که ارتباط شرکت به صورت مستقیم و غیرمستقیم با رقبا حفظ شود همچنین رقبای بالقوه و بالفعل 
از توانمندی های موجود ذهنیت مورد نظر را داشته باشند. این در حالی است که طب پالستیک از یک واحد مستقل در کشور 
ترکیه برخوردار است و همین نکته می تواند زیرساخت قدرتمندی برای حفظ ارتباطات صنعتی و تجاری با این کشور به شمار 
رود. نکته دیگر آن که طب پالستیک در کشور امارات از یک شرکت مستقل و معظم در حوزه تجارت و بازرگانی برخوردار بوده 
و از انبار اختصاصی و تخصصی بهره می برد تا بتوان با نگهداری موجودی کافی از محصوالت تولیدی ، بارانداز مناسب و سیستم 
توزیع قدرتمندی را در اختیار داشته باشد. در این شرایط اگر قصد داشته باشیم در کشور امارات توانمندی خود را از مسیر تجارت 

و برندسازی حفظ کنیم؛ قطعاً باید در نمایشگاه های اصلی این کشور شرکت کنیم. 
وی در ادامه به برررسی نمایشگاه ترکیه پرداخت و گفت: اما نمایشگاه )بسته بندی( اوراسیا در ترکیه که به صورت تخصصی 
به حوزه بسته بندی توجه دارد از یک ویژگی مهم برخوردار بود. از تمامی حوزه ها و رویه های رایج در حوزه بسته بندی در این 
نمایشگاه شرکت کرده بودند. بازدیدکننده بسیار خوبی داشت و طب پالستیک در این نمایشگاه جزو معدود شرکت های حوزه 
بسته بندی بود که از ظروف پلی پروپیلن در بسته بندی ) اغلب ( مواد غذایی استفاده می کند و در این حوزه در فاز تولید فعال 
است. همین ویژگی موجب شد تا سطح ارتباطات ایجاد شده فراتر از حد انتظار باشد و گسترش این حجم از ارتباطات فردی و 

حرفه ای هنوز ادامه دارد تا به سفارش فروش فزاینده برخوردار شود. 

نیم نگاهی به نمایشگاه صنایع غذایی امارات 
معاون بازرگانی طب پالستیک در در خصوص نمایشگاه امارات عنوان کرد: در وهله اول می توان به این نکته اشاره کرد که تعداد 
مشتریان مورد مراجعه ، بیشتر از نمایشگاه ترکیه بود چون در این نمایشگاه ، تمرکز اصلی بر سیستم ها و صنایع غذایی بود و 

گستره کسانی که در این صنعت حضور فعال دارند خود در موفقیت و بازخورد مراجعات مهم و مؤثر بود. 
امارات حضور شرکت های چینی چندان گسترده نبود و این  افزود: نکته جالب توجه آن که در نمایشگاه  ادامه  آزادملکی در 
مطلب موجب شد تا فضا برای حضور و خودنمایی سایر تولیدکنندگان فراهم تر از گذشته باشد. این در حالی بود که توانمندی 
تولیدکنندگان و فعاالن موجود در کشور امارات نیز به نسبت گذشته بیشتر بوده است که موجب شد تا رقبای آماده تری را نسبت 
به گذشته پیش  چشم خود مشاهده کنیم. نکته جالب توجه آن که به سرعت برخی از بازدیدکنندگان به مشتری ، و برخی از 
همین مشتری ها به سفارش های فروش مطلوبی تبدیل شدند که می توان گفت حتی این دستاوردها بهتر از نمایشگاه ترکیه بود. 
ارتباط با یکی از مشتری بسیار خوب همچون یکی از فروشگاه های زنجیره بسیار خوب در امارات در همین مذاکرات و حضور 
نمایشگاهی حاصل شد که قرارداد آن نیز در نهایت منعقد شد. همچنین از این قبیل اتفاقات خوب بسیاری در نمایشگاه امارات 
رقم خورد. وی در پایان صحبت های خود در خصوص شرایط حضور در نمایشگاه هایی از این قبیل عنوان کرد: به عقیده من باید 
در هر دو گروه نمایشگاهی یا این قبیل نمایشگاه ها همچون ترکیه و امارات نه تنها شرکت کرد بلکه حضور جدی و اثرگذار داشت 
و امیدواریم در نمایشگاه های آتی شرایط به همین گونه با همین طرزفکر باشد. این در حالی است که نمایشگاه های صنایع غذایی 
همچون نمایشگاه امارات به مراتب بهتر از نمایشگاه های صنعت بسته بندی همچون نمایشگاه ترکیه است. در نمایشگاه ترکیه 
بیشتر ذهنیت سازی برای مخاطب در دستور کار قرار داشت تا بتوان چهره سازی از برند طب پالستیک محقق شود. اما نمایشگاه 

امارات مستقیم به فروش توجه می کند اگرچه چهره سازی از این برند نیز مدنظر قرار داشته است. 

نمایشگاه ها چگونه به کمک بخش بازرگانی شرکت ها می آیند؟

 گام شماری موفقیت ها
از برندسازی تا فروش



اهرمی جدیدی برای توسعه صنعت پلیمر

موقعیت های بالقوه 
صادراتی کامپاند

مهندس فرید سموات
مدیر عامل شرکت ویرا بسپار برتر شرق

در  منطقه  کشورهای  از  شرکت هایی  حضور 
صنعت  از  اتفاقاً  که  بسته بندی  اوراسیا  نمایشگاه 
پلیمر قدرتمندی برخوردار نبوده اند نشان می دهد 
پاکستان،  همچون  کشورهایی  زودی  به  که 
افغانستان  و  عراق  حتی   ، آذربایجان  یا  قزاقستان 
هم صاحب صنعت پلیمر خواهند شد. این نکته به 
معنی آن است که باید خود را برای رقابت جدی تر 
برای صادرات مصنوعات پلیمری در بازارهای هدف آماده کرد همچنین توجه بیشتری به 

صادرات کامپاند ، مستربچ ، افزودنی های پلیمری به خرج داد. 
نمایشگاه  دوباره  رونق  کرونا،  ویروس  شیوع  پیاپی  موج های  کردن  فروکش  به  توجه  با 
سوبسید  و شکوفایی  نوآوری  این، صندوق  بر  عالوه  بود.  پیش بینی  قابل  پالست اوراسیا 
90 درصدی برای اخذ غرفه به شرکت های دانش بنیان اختصاص داده بود تا بدین ترتیب 
شرکت   12 شوند.  کمتری  هزینه  متحمل  نمایشگاه  این  در  برای حضور  شرکت ها  این 
دانش بنیان ایرانی که اکثر آن ها در حوزه کامپاند فعالیت داشتند، در یک مکان مشترک به 
ارائه محصوالت و خدمات خود پرداختند. فضای غرفه ها را می توان در مقایسه با دوره های 
ارزیابی  کنفرانس  امکانات جدیدی همچون سالن  دارای  و  گذشته حرفه ای تر، شکیل تر 
کرد. با این حال، این انتقاد را می توان وارد دانست که فضای فضای اختصاص یافته غرفه ها 

برای این تعداد شرکت  و افراد کم بود و بعضا منجر به بی نظمی و ازدحام  شد.
شرکت های ایرانی حضور قدرتمندی در این نمایشگاه به هم رساندند و با توجه به شرایط 

اقتصادی ترکیه فضا برای نمایش توانمندی های این شرکت ها مهیا بود.
سیاست گذاری درست و همکاری و همسویی همه نهادها از پتروشیمی ها تا شرکت های 
نوپا می تواند مانع از خام فروشی شود. ساده ترین خروجی آن گسترش صادرات کامپاند و 
سایر محصوالت میانی در صنایع پتروشیمیایی خواهد بود که در نهایت منجر به ارزش 

افزوده بیشتر و باز شدن عرصه برای رشد شرکت های ایرانی  می گردد.
با توجه به مسائلی چون دانش فنی قوی ، برق و سایر حامل های انرژی ارزان تر و نیروی 
انسانی گسترده طبیعتاً قیمت تمام شده کامپاند در ایران پایین تر است و باید از این فرصت 
برای تقویت صادرات استفاده کرد. حضور شرکت هایی مانند اسنوا در کنار پتروشیمی ها 

نیز امری درخور توجه بود.
تعداد  می آمد.  چشم  به  که  بود  توجهی  جالب  نکته  بازدیدکنندگان  نسبی  باالبودن 
بازدیدکنندگان از نمایشگاه با توجه به کاهش مبتالیان به ویروس کرونا و افت شیوع این 

ویروس در سطح جهان را می توان امیدوارکننده ارزیابی کرد.
آذربایجان،  پاکستان،  مانند  کشورهایی  فعاالنه  حضور  رویداد،  این  دیگر  جالب  نکته 
ازبکستان و قرقیزستان بود که نشان از پیشرفت این کشورها در صنعت پلیمر و پالستیک 
داشت. این نکته دو سیگنال متفاوت از خود نشان می دهد یکی آن که فروش و صادرات 
محصوالت نهایی پلیمری و پالستیکی به این کشورها تهدید شده و محدود خواهد شد. 
اما در کنار آن رونق انتظاری صادرات مواد اولیه و محصوالت میانی با کیفیت باالتر را 
در بر خواهد داشت که باز هم صادرات کامپاند ؛ خود یکی از مزیت های بالقوه پیش رو 

خواهد بود. 
شرکت های  بیشتر  ارتباط  و  همبستگی  که  کرد  قلمداد  چنین  می توان  مجموع  در 
دانش بنیان برای ارائه یکپارچه خدمات می تواند در نهایت منجر به قدرت و پیشرفت های 

چشمگیر شرکت های ایرانی  در عرصه بین المللی شود.



انتظار  که  آنطور  نمایشگاه  و  بودند  نکرده  شرکت  زیادی  اروپایی  شرکت های 
داشتیم؛ قوی برگزار نشده بود. این مطلب را می توان ساده ترین اظهارنظر یکی از 
شرکت کنندگان در نمایشگاه اوراسیا در خصوص تکنولوژی های جدید ارائه شده؛ 

محسوب کرد.
گفت:  ترکیه  نمایشگاه  در  ایرانی  شرکت های  حضور  در خصوص  نجاریان،  ناصر 
اغلب  هستند.  منطقه  نمایشگاه های  بهترین  از  یکی  ترکیه  نمایشگاه های  غالباً 
شرکت کنندگان برجسته در آن حاضر شده و نمایشگاه از لحاظ سطح نمایشگاهی 
)به نسبت نمایشگاه های آسیایی( جزو نمایشگاه های خوب قرار داشته ولی در مقایسه 

با نمایشگاه های اروپایی در سطح پایینی قرار گرفت. 
مدیرعامل ویراتک برتر پارس با اشاره به اینکه این نمایشگاه از نظر تکنیکال و فن 
نمایشگاه داری ضعیف تر ) از نمایشگاه های اروپایی( است، گفت: به عبارتی  جای 
خالی تکنولوژی ها ی پیشرفته همچون در نمایشگاه های بزرگ دنیا، محسوس بود و 
سطح نمایشگاه تقریباً در حد همان نمایشگاهی بود که در سال های گذشته مثال  5 
یا 6 سال پیش که هم بنده در آنجا حضور داشتم، تقریباً به همان شکل بود و چندان 
از تغییرات آنچنانی )با ترندهایی که در حال حاضر در دنیا مطرح است که هر سال 

بر روی یک موضوعی است و بحث می شود( خبری نبود. 

این فعال حوزه پتروشیمی تأکید کرد: به لحاظ تکنیکی و فناوری ، نمایشگاه نوآوری 
جدیدی نداشته و تقریباً با همان سیاست ها و همان شرکت ها حاضر شده بودند که 
5 یا 6 سال پیش با همان کیفیت شرکت کرده بودند و در حال حاضر هم با همان 

کیفیت شرکت  داشتند.
وی با بیان اینکه شاید برای کسی که برای اولین بار در نمایشگاه شرکت کرده، مثاًل 
صنعت ایران را به آنجا برده، بگوید بسیار خوب بوده است. ولی نسبت به چند سال 
گذشته پیشرفت قابل توجه و تغییری دیده نشد و نسبت به تکنولوژی روز اروپا ؛ 

حتی می توان اینطور گفت که کمی هم پایین تر آمده بود.

 * استانداردهای نمایشگاهی برای ایران
مدیرعامل ویراتک برتر پارس در ادامه با بیان اینکه برای ما این ُحسن را داشت که 
بتوانیم خودمان را معرفی کنیم، گفت؛ نمایشگاه دارای دو بخش صنایع داخلی  و 
بخش تزریق بود که  از این طریق توانستیم ارتباطات کاری زیادی را ایجاد کنیم.  
وی افزود: هدف این بود که خودمان را معرفی کنیم و بتوانیم به سمت اخذ و اعطای 
نمایندگی رفته و به این هدف برسیم. نجاریان افزود: شرکت ما در پاویون ایران قرار 
داشت و پاویون ایران هم از سمت صندوق توسعه به نمایندگی ریاست جمهوری 
اسپانسری آن را قبول کرده بود.  وی ادامه داد: پاویون ایران که به عنوان نماینده در 
نمایشگاه حاضر شده بود تا ایران را به دنیا نشان دهد، می توانست خیلی قوی تر و بهتر 

ظاهر شود و فضای بهتری را در اختیارشان قرار دهند. 
 

* نمای صنعت در نمایشگاه
نجاریان با بیان اینکه برای ما مهم ترین بحث این بود که بتوانیم خودمان را به عنوان 
یک شرکت تازه تاسیس در این طرح مطرح کنیم، افزود: نمایشگاه برایمان بسیار 
مهم بود تا جایی که این نمایشگاه یک دستاورد بزرگ و رضایت بخش برای خودمان 
محسوب شد. بحث دیگر بحث اشتغال زایی بود که تکنولوژی و فناوری محور است که 
می توان از این منظر به فعالیت های صنعتی ورود کرد. البته چندان هم تغییر فناوری 
باالیی را در نمایشگاه ندیدیم. همان طور که ما در چارچوب فعالیت خودمان در اختیار 
داشته و در حال عرضه هستیم. بنابراین چیز زیاد و جدیدی پیش رو نبود مگر در دو 

حوزه نوین که ما وارد شدیم که آنها یک مقدار برایمان جدید بود.
نجاریان گفت: در مجموع می توانیم بگوییم که با چند نمایندگی مذاکره کردیم. اما 
از لحاظ فناوری و تکنولوژی ؛ بنده چیز جدیدی ندیدم و اینکه شرکت های اروپایی 
که انتظار داشتیم قوی تر شرکت کنند و در نمایشگاه شرکت های اروپایی معتبر که 
تجهیزات طرح پالستیک دارند را ما اصاًل ندیدیم و خود نمایشگاه ترکیه هم به نسبت 

سال های گذشته و قبل یک مقدار از سطح کیفی پایینی برخوردار بود.

انتظار بر حضور تکنولوژی های جدیدتر بود 

نوآوری برجسته ای ندیدیم
گزارشی از یک عملکرد مطلوب

چگونه طب پالستیک حضوری موفق در اوراسیای 2021 داشت؟ 
حامد نانکلی

مدیر صادرات شرکت طب پالستیک نوین
طب پالستیک با برنامه از پیش تعیین شده به 
نمایشگاه رفت و دست پر بازگشت. قراردادهای 
قطعی منعقد شده خود نشان می دهد حضور 
نمایشگاه  در  پالستیک  بازرگانی طب  بخش 
اوراسیا 2021 موفقیت آمیز بوده و باید به این 

رویکرد کلی در آینده خوش بین بود. 

برخی ویژگی های نمایشگاه
نمایشگاه بین المللی صنعت بسته بندی اوراسیا - استانبول 2021 در 20 تا 23 
نفر  برگزار شد که جمعاً 70 هزار  تویاپ استانبول  نمایشگاهی  اکتبر در مرکز 
بازدیدکنننده داشت. 12 هزار نفر به عنوان بازدیدکننده خارجی از 125 کشور 
حضور یافته و سایرین شهروندان ترکیه بودند. بیشترین بازدیدکنندگان از این 
نمایشگاه از کشورهای آلمان ، آمریکا ، فرانسه ، انگلستان ، ایران ، عراق ، رومانی 
، اکراین ، اردن یونان و... بودند. متراژ غرفه ای که طب پالستیک در آن شرکت 
کرده بود 44 مترمربع در سالن شماره 6 در یکی از راهروهای اصلی نمایشگاه 
بهره گرفته شد.   انحصاری  از غرفه سازی  بود آن هم در شرایطی که  واقع شده 
هدف هلدینگ طب پالستیک از حضور در این نمایشگاه را می توان در 3 رویکرد 
فروش  بر  تمرکز   ، بازار  سهم  و کسب  جدید  بازارهای  برشمرد. کشف  الگو  یا 
کاالهای خاص همچون ظروف پلی پروپیلنی و نهایتاً تنوع محصول در بازارهای 

هدف این 3 اولویت اصلی طب پالستیک بود.
بازدیدکنندگان از غرفه طب پالستیک در این نمایشگاه حدود 200 نفر بودند که 
بیشترین آن ها از کشورهای فرانسه ، مراکش ، قطر ، یونان ، لیبی ، ترکیه ، عراق ، 
اردن و انگلستان بودند. ماحصل رایزنی با این تعداد بازدیدکننده در نمایشگاه تعریف 

5 پروژه جدید بود. این در حالی بود که از کشور عراق 3 مشتری جدید ، قطر و 
مراکش 2 مشتری ، فرانسه ، یونان ، ترکیه ، انگلستان و کرواسی 1 مشتری جدید به 
لیست مشتریان بالقوه طب پالستیک افزوده شد که برای حفظ این ارتباط تجاری 
پروژه های خاصی تعریف شد که بتوان از آن ها به عنوان موقعیت های جدید تجاری 
بهره برد و بتوان مشتریان وفادار جدیدی را به لیست مشتریان قطعی اضافه کرد. به 
صورت دقیق تر می توان این گونه عنوان کرد که تعداد مشتریان جدیدی که در این 
نمایشگاه به جمع مشتریان بالقوه طب پالستیک افزوده شده اند رقمی بسیار برجسته 
است اما از 12 مشتری فوق الذکر پروژه هایی در 5 چارچوب اصلی تعریف شد که 
یا در مسیر فعالیت های تجاری ، عملیاتی شده یا ارتباط معامالتی آن ها در مسیر 
عملیاتی شدن قرار دارد. در کنار این موارد مشتریانی از کشورهای کرواسی و ترکیه 
از جذاب ترین مشتریان جدیدی هستند که به خانواده شرکای تجاری طب پالستیک 

افزوده شده اند.  

کارنامه ای از موفقیت های قطعی در فروش
در طول نمایشگاه از 3 مشتری سفارش خرید قطعی اخذ شد؛ نزدیک به 10 کامیون 
سفارش تولید از مشتریانی که به بازدید طب پالستیک آمده بودند دریافت شد تا 
در اولین فرصت نسبت به تولید و تحویل محموله های مورد نیاز اقدام شود آن هم در 

شرایطی که تاکنون بخش اعظم این محموله ها به مشتری تحویل داده شد. 
اما در این نمایشگاه اقدامات متنوعی صورت گرفت؛ اعالم قیمت متناسب با مقصد 
متفاوت بود آن هم در شرایطی که در چند حالت تحویل مستقیم از ایران مثاًل در 
انبار استانبول همچنین تحویل از انبار دبی صورت گرفت. نکته جالب توجه بازدید 
از توانمندی های رقبای ترکیه ای بود مخصوصاً آن دسته از تولیدکنندگانی که اغلب 
در منطقه یا شمال افریقا بازار جذابی و قدرتمندی را برای خود دست و پا کرده  اند. 
3 شرکت اصلی در این حوزه در کشور ترکیه مورد رصد دقیق قرار گرفت و با کسب 

لیست قیمت  آن ها تالش شد تا تعدیل نرخ در صورت لزوم در نظر گرفته شود. 



میالد غیاث الدین 
و  تحقیق  بخش  مدیر 

توسعه شرکت ویراتک 
راه اندازی نمایشگاه در ابعاد 
منطقه ای حتی فرامنطقه ای 
صنعتگران  آشنایی  برای 
ایرانی با نوآوری ، ادبیات و 
اهمیت  از  جهانی  ابداعات 
باالیی برخوردار است و الزمه این امر فراهم سازی شرایط برای 
ورود شرکت های بزرگ خارجی به کشور از یک سو و تسهیل 
حضور شرکت های مختلف داخلی در نمایشگاه های بین المللی 
است که می تواند زمینه های ارتباط بین شرکت های مختلف را 
فراهم سازد. در این بین برگزاری نمایشگاه ترکیه هرچند یک 
نمایشگاه بسیار پیشرفته نیست، اما استانداردهای خوبی در آن 

رعایت شده بود.

بخش مواد اولیه قوی تر از صنعت
به رغم ارزیابی مطلوب از این نمایشگاه ترکیه ای اما می توان گفت 
نسبت به منطقه، شرکت کنندگان برجسته ای در این نمایشگاه 
حضور داشتند؛ در عین حال از نظر کّمی تعداد شرکت ها در 
مقایسه با گذشته باالتر بودند و به نسبت نمایشگاه های ایران که 
شرکت کنندگان کمتری در آن حضور دارند، اغلب شرکت های 
ترکیه ای که تعدادشان در این صنعت زیاد است، شرکت کرده 
ترکیه ای  ؛ شرکت های  این حال در بخش صنعتی  با  بودند. 
حضوری قدرتمندی نداشتند و شاید توانایی حضور نداشته ولی 

در بخش مواد اولیه بسیار خوب ظاهر شده بودند.
 

نمایشگاه خوب اما بدون دستاورد جدید
این نمایشگاه به نسبت نمایشگاه های ایرانی به صورت کلی 
قدرتمند ظاهر شده بود، اما می توانست بسیار قوی تر باشد، 
بودند، شرکت هایی  پیدا کرده  یعنی شرکت هایی که حضور 
بودند که می توانستند درک و تعامل مشترک داشته باشد و 
به  نزدیک  تولیدات  فروش  قیمت  و  تمام شده  بهای  نظر  از 
هم ارزیابی شده، رقابت داشتند و تکنولوژی های به کار رفته 
شباهت های باالیی داشت. با این حال ابداع یا اختراع جدیدی 
را ارائه نکرده بودند؛ هرچند آخرین دستاوردها و توانایی های 

خود را عرضه کرده و در معرض دید همگان قرار داده بودند.
 

* نقاط قوت نمایشگاه ترکیه
مهمترین نقطه قوت این نمایشگاه به طور کلی نظم آن بود. 
بود،  بسیار مناسب  بین بخش ها  ارتباطات  غرفه ها، سالن ها، 
اما از نظر شرکت کنندگان نقطه قوت بزرگی نسبت به قبل 
وجود نداشت.اگر قرار باشد در کشور نمایشگاهی را در این 
حوزه برگزار کنیم، باید ابتدا بتوانیم شرکت های خوبی را به 
نمایشگاه جذب کنیم. یعنی نمایشگاه برای تشکیل دهنده باید 
دستاورد خاصی داشته باشد. بر این اساس باید نمایشگاه ها 
متنوع باشد. به عبارت ساده تر؛ به گونه ای نباشد که که وقتی 

چند نمایشگاه در سال در کشور برگزار می شود، با شرکت در 
یکی از آنها انگار در همه شرکت کرده ایم. به عبارت ساده تر باید 
دستاوردهای جدیدی در نمایشگاه های مختلف وجود داشته 
باشد. نمایشگاه باید با ایده جدید و نوآوری همراه باشد تا بتواند 
شرکت های قو ی تر را ترغیب به حضور کند ؛ به گونه ای از آنها 
حمایت شود که حضور پیدا کنند. حتی خدماتی که نمایشگاه 
ارائه می دهند، کمی با قیمت پایین تر و تخفیف همراه باشد که 
شرکت ها بتوانند در آن حضور پیدا کنند و شرایط جذاب تری 
ایجاد  شرکت ها  برای  جذابیت هایی  شود.  فراهم  برایشان 
به نمایشگاه تصمیم بگیرند.  شود که به سهولت برای ورود 
در غیر این صورت اگر شرکت های معتبر حضور پیدا نکنند، 
نمایشگاه دیگر رونقی نخواهد داشت؛ در عین حال باید برای 
بازدیدکنندگان یک کار جدید یا ایده جدید در نمایشگاه ارائه 
با حضور چند شرکت تکراری که  شود، در غیر این صورت 
همیشه در نمایشگاه ها حضور دارند، نمی توان خدمات قابل 
توجهی به بازدیدکنندگان ارائه کرد. یکی از زمینه های جذاب 
برای حضور افراد در نمایشگاه این است که حتما باید فضایی 
برای شرکت های نوآور، شرکت های دانش بنیان، شرکت های 
کوچک با هزینه های پایین تدارک دیده شود تا آنها هم بتوانند 
ایده ها و  بتوانند  باشند. حتی  رشد و حضور مناسبی داشته 
ارائه  نتوانسته اند  جایی  در  که  دارند  که  بزرگی  فعالیت های 
دهند، در آنجا به نمایش بگذارند.  بحث دیگر امکانات رفاهی 
نمایشگاه است که در نمایشگاه به صورت مناسبی وجود داشت. 
این موارد برای کسانی که در نمایشگاه برای بازدید حضور پیدا 
می کنند بسیار مهم است اگرچه در ایران کمتر دیده می شود؛ 
مثاًل در نمایشگاه بین المللی ایران در سالن هایشان هیچ جایی 
برای نشستن و استراحت وجود ندارد که در نمایشگاه ترکیه 

تمام این جوانب را در نظر گرفته بودند.  

نقاط قوت و ضعف نمایشگاه ترکیه
در دنیای امروز انتظار بر این است که در برگزار کردن نمایشگاه 
باید همه چیز الکترونیکی شود، وابسته به کاغذ نباشیم ؛ نقشه 
نمایشگاه، اطالعات غرفه ها، اطالعات شرکت کنندگان، مکانی 
که می توانیم آنها را پیدا کنیم، اینها همه تحت یک وب سایت 
ارائه شود؛ برای صدور کارت نیاز به این نباشد که شما حتماً 
در جایی حضور داشته باشید. از سوی دیگر امکانات رفاهی 
و دعوت از شرکت های بزرگ فرامنطقه ای نه فقط از منطقه  
خاورمیانه  یا کشورهای اطراف و فراهم کردن شرایط حضور 
این شرکت ها در کشور مثل ویزا، مثل بلیط های پروازی، هتل 
و ... به تقویت نمایشگاه در کشور کمک می کند تا شرکت ها 
؛ اگر قرار بر این  بتوانند در آنجا حضور پیدا کنند  راحت تر 
است که ماشین آالت انتقال یابد، بحث گمرک آن را باید حل 
حمایت  اگر  می گیرد.  رونق  نمایشگاه ها  طریق  این  از  کرد. 
هتلینگ  بحث  و  بود  بهتری  به شکل  ایرانی  شرکت های  از 
مرکزیت داشت و جانمایی غرفه ها در داخل سالن ها مدیریت 
شده بود، کارایی بهتری داشت. اما به طور کلی نمایشگاهی 

خوب و قابل قبول برگزار شد. 

درس های نمایشگاه ترکیه برای شرکت های ایرانی




