گزارش نهایی دومین نمایشگاه اختصاصی تخصصی ایران پروژه باکو – آذربایجان
 29لغایت  31شهریور ماه سال 1395

برگزار کننده :شرکت پارس پگاه تجارت

مهمانان ویژه جهت افتتاح نمایشگاه  :آقایان بابانیا معاون وزیر صنایع آذربایجان ،تنی چند از مدیران و مسئولین وزارت خانه
های آذربایجان و چند تن از مدیران بنیاد آذپرومو (سازمان توسعه تجارت آذربایجان) از کشور آذربایجان و دکتر سرقینی
معاون وزیر در امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت معدن و تجارت،دکتر اسفهبدی معاون وزیر و مدیر عامل شرکت
سهامی نمایشگاههای بین المللی ایران ،پاک آئین سفیر ایران و نقی زاده رایزن بازرگانی ایران در آذربایجان از کشور ایران

ویژه گی ها نمایشگاه  :حضور ایران برای دومین سال پیاپی به صورت اختصاصی تخصصی
محل برگزاری نمایشگاه :مرکز نمایشگاهی بین المللی باکو اکسپو سنتر
گروه کاالیی :
مهمترین گروه های کاالیی که میتوان در نمایشگاه فوق نام برد :

نفت  ،گاز و پتروشیمی  ،صنعت ساختمان و انرژی  ،خودرو  ،صنایع آب و برق و خدمات فنی و مهندسی ،کشاورزی
تعداد بازدیدکنندگان  :میانگین  950نفر بصورت روزانه
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متراژ کل نمایشگاه  1200 :متر مربع

تعداد کل غرفه داران  55 :شرکت

ساعات کار نمایشگاه از ساعت  9صبح الی  18عصر

همزمان با این نمایشگاه  ،همایش تجاری ایران و آذربایجان با بیش از  400تن از تجار و بازرگانان ایرانی و آذری
در حوزه های نفت و گاز پتروشیمی  ،خدمات فنی و مهندسی  ،صنعت ساختمان و انرژی  ،آب و برق  ،کشاورزی و
صنعت خودرو در هتل هیلتون شهر باکو برگزار شد.
هدف از مشارکت در نمایشگاه :

هر دو

فروش مستقیم

بازار یابی

کاالها و خدمات مناسب برای بازار :خدمات فنی و مهندسی  ،ساختمان و انرژی
کاال و خدمات نامناسب :خدمات توریسم سالمت

3

دستاوردهای نمایشگاه:

عقد قرارداد تجاری 6
مذاکرات تجاری جدی
10
انتخاب نمایندگی 13

بررسی بازار و آشنایی
با نیازهای مصرف
کنندگان 44

مذاکرات قابل پیگیری
27

میزان تمایل به شرکت در دوره بعد نمایشگاه:
خیر 2

بله 40

احتماال 58

نقاط قوت نمایشگاه:

 کسب تجربیات جدید و دستیابی به کانال های ارتباطی نو و استفاده از آنها در تعامالت آتی برگزاری همایش تجاری(بیزینس فروم)  400نفره بین تجار ایران و اذربایجان در هتل هیلتون شهر باکومشکالت:

-

نگاه برخی از مشارکت کنندگان به نمایشگاه به عنوان محل آنی کسب نتیجه

نمره ارزیابی مجری نمایشگاه  68 :از 100
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