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عناصر مدرن سازی مراکز نمایشگاهی

خالصه
مرکز نمایشگاهی که محلی برای برگزاری نمایشگاه ها ،کنوانسیون ها ،همایش ها ،سمینارها و  ...است ،یکی از مهم ترین عناصر برای
توسعه صنعت نمایشگاه است .یک مرکز نمایشگاهی مدرن ،بخشی از نام تجاری نمایشگاه است .میزان مدرن بودن مرکز نمایشگاه،
مساااتقیما بر موفقیت نمایشگاه های برگزار شده در آن تاثیرگذار خواهد بود .این مقاله مفهوم مدرن سازی صنعت نمایشگاهی را بر
اساس نظریه نوسازی کالسیک و خالصه سازی اجزاء مرکز نمایشگاهی مدرن سازی شده از طریق مطالعه و بررسی مرکز نمایشگاه
در کشورهای توسعه یافته ،تجزیه و تحلیل خواهد نمود.

تصویر  1مرکز دائمی رویدادهای تجاری بین المللی بازار بزرگ ایران

Research on modernization elements of exhibition centers
1

مرکز دائمی نمایشگاههای بین المللی و رویدادهای تجاری بازار بزرگ ایران
 .مقدمه
صنعت نمایشگاه در دنیا طی نخستین دهه قرن بیست و یکم سریعا رشد نموده است .از سال  ،2007نرخ رشد تثبیت شده است .با
در نظر گرفتن تعداد مراکز نمایشگاهی ،چین در رده سوم جهانی و پس از آمریکا و انگلستان قرار گرفته است ( .)1پس از چندین
سال توسعه سریع ،نمایشگاه به یکی از فعال ترین صنایع در چین تبدیل شده است.
توسعه صنعت نمایشگاه به مراکز نمایشگاه وابسته است زیرا مراکز نمایشگاه یک فضای حمایتی جهت برگزاری نمایشگاه ها و همچنین
یکی از معیارهای مهم تاثیرگذار جهت ایجاد انگیزه برای شرکت کنندهگان نمایشگاه است .تقریبا تمام فعالیتها در اطراف مرکز
نمایش ،از ابتدا تا انتها پروژه نمایشگاهی اجرا میشوند ،بنابراین مرکز نمایشگاه به یک نقطه اصلی در زنجیره صنعت نمایشگاه تبدیل
میشود و جهت توسعه صنعت نمایشگاه ضروری است که مرکز نمایشگاهی مدرن خود به تنهایی میتواند عنصر تشکیل دهنده نام
تجاری نمایشگاه باشد که می تواند تعیین کننده مقیاس و سطح نمایشگاه باشد و باعث افزایش جذابیت شده و تاثیرات نمایشگاه را
تضمین نماید.

 .2محتوای مدرن سازی مرکز نمایشگاه بر مبنای تئوری نوسازی
توسعه صنعت نمایش ،به اقتصاد منطقه متکی است .آیا یک مرکز نمایشگاهی ساخته شود ،مقیاس مربوط به ساختار صنعتی محلی،
مزایای منابع و مکان و میزان تقاضای نمایشگاه در داخل و اطراف شهر است .طبق تئوری نوسازی ،سعی میکنیم مدرن سازی مراکز
نمایشگاهی ر ا تعریف نماییم .ابتدا از دیدگاه انطباق پذیری ،ساخت مراکز نمایشگاهی باید با صنایع نمایشگاهی و توسعه هماهنگ
باشد و جهت گسترش صنعت نمایشگاه به کار گرفته شود .بنابراین باید توجه بسیار زیادی بر عملی و دوست دار محیط زیست بودن
شود به جای اینکه پروژه ساخت شکل محلی صورت گیرد .ثانیا ،از دیدگاه توسعه و پیشرفت ،از آنجا که صنعت نمایشگاه در کشورهای
توسعه یافته نشان دهنده باالترین سطح توسعه جهانی به علت برپایی دیرینه آن است ،این کشورها دارای پیشرفته ترین مراکز
نمایشگاهی در جهان با امکانات مختلف جهت ارائه خدمات حرفهای هستند .بنابراین ،ساخت مراکز نمایشگاهی جدید میتواند از
طرح این مراکز نمایشگاهی طبعیت نماید .سوما ،بر اساس مفهوم انتخاب و نوآوری ،تکنولوژی و تجربه در ساخت و مدیریت مراکز
نمایشگاه در کشورهای توسعه یافته می تواند انتخاب و تصویب شود ،اگرچه باید توجه بسیاری به نوآوری در مورد هماهنگی بین
انسان و طبیعت ،ترکیبی از هوش ،حفظ انرژی و انسانیت شود.
 .3تجزیه و تحلیل عناصر نوسازی مراکز نمایشگاهی در کشورهای پیشرفتهآلمان با عنوان پادشاهی نمایشگاهی
شناخته میشود؛ زیرا دو سوم از نمایشگاههای برجسته جهانی در این کشور برگزار میشوند ،تعداد بسیاری مراکز نمایشگاهی پیشرفته
در این کشور ساخته شده است .مهم است که عناصر مدرن سازی مرکز نمایشگاه را بر اساس آنالیز ساخت مرکز نمایشگاه و تاریخ
توسعه آلمان خالصه نماییم.
دو جنبه برای بهره برداری از عناصر نوسازی نمایشگاه وجود دارد :سخت افزار و نرم افزار .سخت افزار شامل انتخاب محل ،طرح،
طراحی داخلی و امکانات مرکز نمایشگاه میباشد .نرم افزار شامل خدمات و پرسنل است.
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 .4انتخاب محل مرکز نمایشگاه
در آلمان صرف نظر از محل ساخت مراکز نمایشگاه ،چه در مرکز شهرهایی مانند فرانکفورت ،کلن و اشتوتگارت چه در حومه هایی
مانند دوسلدروف ،برلین و الیپزیگ ،همه دارای ویژگیهای مشترک هستند.
ابتدا ،دسترسی آسان به محل که میتواند به عنوان موقعیت مهم مرکز نمایشگاه در سیستمهای حمل و نقل داخلی ظاهر شود.
موقعیت مرکز نمایشگاه یک نقطه اتصال در محل حمل و نقل شهری است که به معنی فاصله کوتاه از فرودگاه ،ایستگاه راه آهن و
ورودی بزرگراه است.
به عنوان مثال ،ورودی اصلی در مرکز نمایشگاه فرانکفورت و مراکز نمایشگاهی هانوفر از طریق مترو به هم متصل هستند .عالوه بر
مترو ،بسیاری از مراکز نمایشگاهی در آلمان ،خطوط منظم حمل و نقل عمومی را ارائه مینمایند.
در مرکز نمایشگاهی ایران مال نیز خطوط ریلی و شبکه تاکسیرانی منظم در اختیار مجموعه قرار دارند تا بازدیدکنندگان به سهولت
به توانند خود را به این مرکز برسانند ،همچنین قرار گیری شریان های اصلی بزرگراهی کالن شهر تهران در اطراف این مجموعه
دسترسی و رفت آمد را برای عالقه مندان تسهیل نموده است.

جدول  -1فاصله از نقاط ترافیکی

مرکز نمایشگاهی

فاصله از ورودی بزرگراه

فاصله از ایستگاه راه آهن

فاصله از فرودگاه

(کیلومتر)

(کیلومتر)

(کیلومتر)

2

1

16

فرانکفورت

5

1

19

کلن

12

3

17

اشتوتگارت

1

4

3

دوسلدورف

1

5

25

هانوفر

0

3

9

برلین

0

7

15

الپیزیگ

0

11

34

مونیخ

0

1

19

مرکز نمایشگاهی ایران مال
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جدول  -2تعداد ارتباطات ترافیکی

خط مترو

پارک فرود

ایستگاه

ایستگاه

ایستگاه

هلیکوپتر

تاکسی

اتوبوس

اتوبوس عمومی

ایستگاه مترو

مرکز نمایشگاهی

شاتل
3

1

3

3

5

2

فرانکفورت

3

2

4

2

1

کلن

4

3

5

2

دوسلدورف

3

1

9

1

2

مونیخ

6

12

2

4

برلین

1

1

1

1

الپیزبرگ

1

1

1

1

1

اشتوتگارت

1

1

1

1

1

مرکز نمایشگاهی
ایران مال

دوم ،کلیه مراکز تجاری باید در دسترس باشند که شامل مراکز تفریحی برای غذا مانند رستورانها ،هتلها و مراکز تفریحی و مراکز
اطالعاتی مانند مراکز مشاوره و مراکز پخش اخبار است .برای مراکز نمایشگاهی ،احداث و اجرای تمام تسهیالت تجاری بسیار پرهزینه
است به همین دلیل تاسیسات عمومی شهری می توانند این مشکل را حل نمایند .مرکز نمایشگاهی ایران مال با توجه به قرار گیری
در دا خل مجموعه عظیم بازار بزرگ ایران از امکانات این مجموعه از جمله فضای تجاری ،هتل ،مراکز تفریحی ،فضاهای رستوران و
کافی شاپ و  ....بهره می برد که این موارد مرکز نمایشگاهی بازار بزرگ ایران را از این حیث در تراز برترین مراکز نمایشگاهی قرار
می دهد.
سوم ،زمین کافی باید جهت توسعه پایدار تخصیص داده شود .در طول برنامه ریزی ساخت و ساز مرکز نمایشگاه ،جهت تضمین
توسعه آتی صنعت نمایشگاهی ،توجه به رزرو فضا و طراحی فضای اطراف صورت گیرد .مراکز نمایشگاهی دوسلدورف ،مونیخ و
فرانکفورت با توجه به تقاضا واقعی گسترش یافته است .ناحیه نمایشگاه اولیه دوسلدورف  113000متر مربع بوده که بعدها به میزان
 289000گسترش یافته است.

 .5طرح مراکز نمایشگاه
اگرچه حالت های چیدمان مرکز نمایشی بسیاری در آلمان وجود دارد ،به عنوان مثال مونیخ و الیپزیگ به صورت دور تا دور ،فرانکفورت
و کلن از نوع ردیف پشت سر هم؛ تقسیم مناطق کاربردی در مراکز نمایشگاهی شدیدا مورد توجه قرار گرفته است .انواع مناطق
کاربردی در مراکز نمایشگاه شامل منطقه نمایشگاه ،منطقه گردهمایی ،منطقه تدارکات ،منطقه تجاری کسب و کار ،منطقه تفریحی،
منطقه پارکینگ ،منطقه خدمات در محل ،بخش اداری و مناطق اتصال است .تقسیم واضح میتواند مسائل مربوط به ترافیک در مرکز
نمایشگاه را حل نماید تا امنیت کارکنان را تضمین نماید و حمل و نقل و تخلیه کاال را تسهیل نماید.
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در همین حال ،منطقی و عملی بودن طرح حائز اهیمت است .پارکینگ وسیع ،از ویژگیهای برجسته مرکز نمایشگاه آلمان است که
نسبت یک پارکینگ به  12متر مربع و یا بیشتر از منطقه نمایشگاه می رسد ،عالوه بر آن محل قرارگیری پارکینگ نیز باید به دقت
در نظر گرفته شود .تعداد محلهای پارک در ورودیهای مختلف به عملکردهای مختلف آن بستگی دارد .فاصله بین پارکینگ و
ورودی معموال کمتر از دویست یا سیصد متر است .اتوبوسهای شاتل در برخی از پارکینگ های بزرگ که ورودی اصلی هستند ،ارائه
میشود .به عنوان مثال ،اگر فاصله بین پارکینگ و سالن نمایش  1و  2بیش از یک کیلومتر باشد ،سرویس اتوبوس شاتل جهت رفت
و آمد ارائه میشود.طرح مرکز نمایشگاه در آلما ن نه تنها نشانگر عملی بودن بلکه همچنین ایده شخصی گرا است که الویت آن
نیازهای مشتری است .به عنوان مثال ،به علت فاصله بسیار بین سالن نمایشگاه در نمایشگاه مراکز مونیخ ،الیپزیگ و فرانکفورت،
سالن نمایشگاه ها از طریق راهروها که با مسیرهای سریع خودکار طراحی شده ،به هم متصل شده اند .طراحی مسیرهای سریع
اتوماتیک باعث رسیدن سریع بازدیدکننده گان به سالن هایی مورد نظر آنها شده و موجب صرفه جویی در زمان و انرژی بسیاری از
بازدیدکنندهگان می شود .در طول راهروها ،بسیاری از قفسه های نمایش طراحی شده و تبلیغاتی مرتبط با موضوع نمایشگاه که نه
تنها بازدیدکننده گان را خوشحال می سازد ،بلکه به بازدیدکننده گان در حال عبور اطالع رسانی میکند .عالوه بر آن ،کانال های
بدون مانع مخصوص افراد معلول وجود دارد که معلول ها می توانند بدون مشکل از نمایشگاه دیدن نمایند.

 .6طراحی داخلی مراکز نمایشگاهی
 -1الیههای سالنهای نمایشگاه :در آلمان برخی از مراکز نمایشگاهی از سالنهای نمایشگاه یک الیه مانند سالنهای جدید در
مونیخ و الیپزیگ استفاده میکنند و برخی از آنها از دو الیه مانند سالن  3در فرانکفورت استفاده میکنند در حالی که برخی از آنها
از چند الیه مانند چندین سالن در کلن استفاده میکنند .مدل چند الیه به دلیل معایبی مانند محدودیت بارگیری منسوخ شده است.
هر کدام از سالنهای یک الیه و دو الیه مزایای خاص خود را دارند .سالنهای یک الیه که دارای بار زمین بزرگ هستند ،راه اندازی
و تخلیه نمایشگاه را تسهیل میکنند در حالی که سالن های دو الیه میتوانند فضای ذخیره سازی را حفظ نمایند.

تصویر  2مرکز نمایشگاهی بازار بزرگ ایران – سالن های الیه ای
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 -2ارتفاع مشخص و سطح باربری سالنهای نمایش :تعداد ارتفاع مشخص و سطح باربری بسیار مرتبط به طراحی خاص در
نمایشگاه است .ارتفاع مشخص سالنهای نمایش در اکثر مراکز نمایشگاه آلمان در حدود  10متر است .به طور کلی ،مراکز نمایشگاه
یک یا چند سالن با ارتفاع بیست متر ایجاد میکنند .به عنوان مثال ،در مرکز نمایشگاه جدید مونیخ ،ارتفاع مشخص برای سالن های
استاندارد  11متر و سالن  B6برابر  16متر است که می تواند نمایشگاه های ویژه مانند نمایشگاه کشتی را برگزار نماید .امکاناتی برای
برگزاری نمایشگاه ها در سقف وجود دارد؛ بنابراین ظرفیت بابری عمودی برای هر نقطه معلق به  100تا  200کیلوگرم میرسد.

تصویر  3نمایشگاه هانوور

 -3ظرفیت باربری زمین سالن های نمایشگاه :ظرفیت باربری زمین به ویژگیهای نمایشگاه مرتبط است .نمایشگاه تجهیزات
مکانیکی بزرگ نیاز به ظرفیت باربری بزرگ زمین دارد .طبق روال معمول در زمین نمایشگاه های آلمان ،میانگین ظرفیت باربری
زمینی به ازای هر متر مربع برابر با  5تن است و برخی از سالنهای مخصوص ،ظرفیت ده تن به ازای هر متر مربع را دارند.
 -4تعداد و اندازه ورودیها و خروجیها :اکثر مراکز نمایشگاه در آلمان طراحی چندین ورودی در جهتهای مختلف را اتخاذ
میکنند تا برای بازدید کننده گان از جهات مختلف تسهیالتی را فراهم نمایند و تسهیالتی را جهت استفاده جداگانه از سالنهای
نمایشگاه ایجاد نمایند .در همین حال ،به منظور تسهیل برپایی غرفه به غرفه ،نصب و پیاده کردن و تضمین ایمنی ترافیکی در مراکز
نمایشگاه در آلمان ،الزم است که کامیون های بزرگ بتوانند مستقیما وارد سالنهای نمایشگاه شوند و ورودیهای متعدد باربری بنا
شوند .عرض و ارتفاع ورودیهای حمل و نقل معموال حدود  4.5و  5.5متر است .در برخی از سالنهای نمایشگاه ،ورودیهای غول
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پیکر برای نمایشگاه تجهیزات بزرگ مکانیکی ساخته میشود .به عنوان مثال ،یک ورودی باری با ابعاد  13.35تا  15.5متر ساخته
شده در قسمت غربی سالن ششم در مرکز نمایشگاهی دوسلدورف وجود دارد.
 -5نشانههای سالنهای نمایشگاه :مراکز نمایشگاه آلمان دارای سیستم شناسایی مناسب هستند که نه تنها شامل نشانههای
ترافیکی در خارج از مراکز نمایشگاه ،بلکه همچنین دارای کانالهای تخلیه و خدمات در داخل مراکز نمایشگاه است .وظایف سیستم-
های شناسایی ،تبلیغات و تسهیالت است .عالئم چشمگیری باید در اطراف مراکز نمایشگاه با نقشه طراحی مرکز نمایشگاه و اجرای
سالن های نمایشگاه در ورودی ساخته شده و عالئمی ایجاد شود که نشان میدهند مکان های خدماتی باید در نقاط دسترسی اصلی
قرار داده شوند.
 -6ترانشه زیرزمینی در سالنهای نمایش :در حالت کلی ،مراکز نمایش سالنها در آلمان میتواند برای غرفه انواع رابط کاربری
را ارائه دهد .روش معمول این است که ترانشه را در زیرزمین قرار دهند .برق ،تلفن ،خطوط کابل ،آب ،کانال هوا و خطوط لوله هوای
فشرده در ترانشه مستقر میشود .هر غرفه نمایشگاه دارای جعبه توزیع است که میتواند به طور جداگانه برای هر غرفه اندازه گیری
شود .چندین تونل زیرزمینی در سالن وجود دارد که دارای بیش از دو متر ارتفاع هستند بنابراین مهندسان میتوانند جهت تعمیر و
نگهداری تجهیزات به آنها دسترسی داشته باشند .قرار دادن تجهیزات زمینی به ترانشه زیرزمینی نه تنها ایمنی را فراهم مینماید
بلکه مشکل افزایش ظرفیت را نیز حل میکند.
 -7شکل سالنهای نمایشگاه :سالنهای نمایشگاه در آلمان معموال به صورت مستطیلی با مساحت حدود  10000متر مربع
طراحی شدهاند .طراحی سالنهای نمایش بدون ستون می تواند بیشترین مقیاس ممکن را ارائه دهد به عنوان مثال ،سالن نمایشگاه
استاندارد در مرکز نمایشگاهی مونیخ به شکل مستطیلی در ابعاد  71*161متر است .سالنهای مستطیلی باعث میشود بازدیدکننده-
گان حس قوی تری نسبت به مسیر داشته باشند .طبق تجربه ،محدوده دید یک شخص در حدود  35متر است و نصف  70متر برابر
 35متر است .از دیدگاه بازدیدکننده ،شخص با ایستادن در وسط سالن نمایش با  70متر عرض ،به راحتی میتوانند تا انتها هر دو
سمت سالن نمایش را مشاهده نماید .نصف  160متر برابر  80متر است و اشخاص با  80متر راه رفتن در هنگام بازدید احساس
خستگی نمیکنند.
 -8فضای مذاکرات تجاری :محل برگزاری مذاکرات تجاری فرصتی برای حضور در شبکه های ساختار یافته مذاکرات  B2Bرا از
طریق پلتفرم مذاکرات  B2Bرا در اختیار قرار می دهد .این پلتفرم ها به شرکت ها این امکان را می دهد تا با شرکای بالقوه خود
برای شرکت در بحث ها و ارزیابی امکان به اشتراک گذاری پروژه ها را فراهم می کند .محل برگزاری مداکرات تجاری در نمایشگاه
مونیخ شامل بیش از  50اتاق نشست خصوصی است که به طور مستقیم در نزدیکی سالن های نمایشگاهی واقع شده است .مرکز
نمایشگاهی مونیخ مجموعه ای سفارشی سازی شده بین المللی از مرکز مذاکرات برای غرفه داران و بازدیدکنندگان خود با امکانات
مناسب برای موفقیت تجاری خود پدید آورده اند.
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تصویر  4سالن مذاکرات نمایشگاه مونیخ

مرکز نمایشگاهی بازار بزرگ ایران نیز با فراهم آوردن مرکز مذاکرات تجاری ( )B2B Hallمشتمل بر اتاق مذاکرات  ،M&Tسالن
کنفرانس Vip Lounge ،گام مهمی در نهادینه سازی فرهنگ مذاکرات در مراکز نمایشگاهی در ایران برداشته است.

تصویر  5مرکز مذاکرات تجاری بازار بزرگ ایران

 -9راه اندازی نمایشگاههای ویژه :عموما ،سالنهای نمایشگاه در آلمان بر اساس استانداردهای یکنواخت طراحی میشوند .اما یک
یا دو سالن نمایشگاه خاص با افزایش ارتفاع و یا به صورت متحرک به منظور برگزاری نمایشگاه های خاص یا برخی فعالتهای بزرگ
مقیاس مانند کنسرتهای صوتی ،رویدادهای ورزشی و کنفرانسهای عمومی برپا شده است .این سالنهای ویژه را میتوان با پارتیشن
متحرک تقسیم کرد تا فعالیت های کوچک در یک زمان انجام شود.

 .7تسهیالت در مراکز نمایشگاه
مرکز نمایشگاه مدرن نیاز به امکانات پیشرفته با سطحی هوشمندانه برای ارائه خدمات به نمایشگاه ها دارد .امکانات پیشرفته شامل
سیستم کنترل دسترسی ،سیس تم برق آبی ،سیستم تهویه مطبوع ،تجهیزات تلفن و پهنای باند ،وسایل روشنایی ،دستگاه های آتش
نشانی ،تجهیزات نظارتی و تجهیزات فاضالب است.
در ورودی هر سالن در مرکز نمایشگاه آلمان ،سیستم کنترل دسترسی جهت ثبت اطالعات نسبی نصب شده است که نه تنها به
تنظیم ورودی و تجزیه تحلیل اطالعات کمک میکند بلکه باعث آسودگی بازدیدکنندهگان میشود.
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این روش معمول است که در آلمان تمام تاالر نمایشگاه به عنوان یک بخش آتش نشانی در نظر گرفته شود .با توجه به استانداردها،
فاصله تخلیه باید در حدود  35متر باشد تا فضای تخلیه کافی تضمین شود .سالنهای نمایشگاه معموال دارای یک گیرنده دود با
مادون قرمز و زمان سنج ،آژیر خطر دود ،آب پاش اتوماتیک ،کپسول قابل حمل و دستگاههای هشدار خودکار هستند.
مراکز نمایشگاهی در آلمان که امکانات خدماتی برای معلوالن دارند ،با معیارهای قانونی و فضاهای پارک ،آسانسورها و سرویس های
بهداشتی برای افراد ناتوان مطابقت دارند و کامال مطابق با افکار مردم است.
نوسازی مراکز نمایشگاهی نه تنها در امکانات سخت افزاری ،بلکه همچنین در عناصر نرم افزاری یعنی خدمات نیز مشاهده میشود.
صالحیت اصلی برای مراکز نمایشگاه در ارایه خدمات موثر با کیفیت باال با استفاده از سخت افزار موجود است .عناصر نرم فزاری
شامل خدمات پشتیبانی مربوط به نمایشگاه ،از قبیل خدمات آماده سازی ،خدمات ساخت و ساز غرفه ،خدمات مرکز اخبار و خدمات
ترجمه هم زمان ،مدیریت مراکز نمایشگاه ،از جمله نگهداری به موقع سالنهای نمایشگاه ،عرضه موثر آب ،برق ،گاز و عملکرد خوب
دستگاه های مختلف و مدیریت امنیت است .کیفیت کار کارکنان شامل حرفه ای بودن ،احساس مسئولیت ،و آگاهی از خدمات فعال
است.

 .8عناصر نوسازی مرکز نمایشگاهی
جدول- 3عناصر نوسازی مراکز نمایشگاهی

محتویات

عامل

حمل و نقل آسان ،تسهیالت تجاری کامل اطراف ،فضای ذخیره سازی برای توسعه بیشتر

موقعیت

طرح نقشه ،طرح عملکردی ،طرح مردم گرا

طرح

طرح ها ،ارتفاعات ،باربری سقف ها ،باربری زمین ،ورودی ها ،نشانه ها ،شکل ها ،ترانشه های
زیرزمینی ،سالن های خاص

طراحی

سیستم کنترل دسترسی ،سیستم برق آبی ،سیستم هوا و تهویه مطبوع ،تلفن و تجهیزات پهنای
باند ،وسایل روشنایی ،تجهیزات آتش نشانی ،تجهیزات کنترل نظارت و امکانات فاضالب

تسهیالت

مرکز پرس و جو اطالعات ،تدارکات ،ساخت و ساز ،اخبار ،ترجمه ،تبلیغات ،پذیرایی ،رزرو هتل،
بلیط گردشگری ،آموزش.

سرویس

تخصیص فضا ،به چند شکل انسانی و وسیله نقلیه ،نگهداری ،کنترل انرژی ،حفاظت از مناظر،
بهداشت ،امنیت ،کنترل آتش

مدیریت

حرفه ای ،ارتباطات ،خدمات مشتری ،نوآوری

کارکنان

عناصر مراکز نمایشگاهی مدرن در باال نشان داده شده است.

عناصر تشکیل دهنده مراکز نمایشگاه مدرن ،سیستمهای استاتیک نیستند بلکه یک روند در حال تغییر و تحول هستند .ابتدا ،پویایی
تقاضا بازار برای مراکز نمایشگاه ،تغییرات عناصر نمایشگاه را ترویج میکند .مراکز نمایشگاه نیاز به نوآوری و فراهم آوردن راحتی
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بیشتر برای کارکنان و به حداکثر رساندن رضایت آنها دارند .ثانی ا ،توسعه سریع علم و فناوری باعث تحول عناصر مدرن سازی مراکز
نمایشگاهی میشود .فناوری های نوظهور در صنعت نمایشگاه ،فلسفه مدیریت مرکز نمایشگاهی را تغییر دادهاند .به عنوان مثال،
مفاهیم حفاظت از انرژی و فناوری های مرتبط در ساخت مرکز نمایشگاه مانند سرویسهای بهداشتی بدون آب و تولید انرژی
خورشیدی اتخاذ می شوند.
مفهوم محتوای فنآوری بیشتر ،درجه باالتری از مدرن سازی کامال منسوخ شده است .باید در ساخت مرکز نمایشگاهی مدرن از اصل
«آنچه که نیاز دارید» طبعیت نمایید .سه عامل مهم در مورد معرفی فناوریهای جدید این است که آیا فناوری های جدید توسط
مدیریت داخلی مراکز نمایشگاه مورد نیاز کاربران مرکز نمایشگاه است ،اگر چه بازده سرمایه گذاری فناوری های جدید معقول باشد.
عناصر تشکیل دهنده مراکز نمایشگاه مدرن نه تنها ماهیت پیشرفته دستگاه سخت افزاری ،مدیریت موثر و کارکنان حرفه ای ،بلکه
ایجاد خدمات تخصصی ،مفهوم توسعه پایدار را نیز شامل میشوند .فلسفه «مردم گرایی» نه تنها در ساخت مراکز نمایشگاه بلکه در
مدیریت منابع انسانی کاربرد دارد.
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