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سومین نمایشگاه بین المللی چرم ،ماشین آالت و لوازم کفش تبریز

حرکت نمایشگاه های کفش برای جذب بیشتر
مشتریان خارجی

ماهنامــه صنعــت کفش :یکــی از مایحتــاج ضروری دنیــای امــروز کفش اســت اگــر در دوره ای داشــتن پایپوش یا نداشــتن

آن ،اهمیــت زیــادی بــرای اســتفاده کننده و بیننده نداشــت امــا امروز ایــن کاال یکی از اقــام ضــروری زندگی روزمره آدمی اســت.

اهمیــت این البســه تا به آنجاســت که حتــی برخی روان شناســان با رنگ و مــدل کفش افراد به شــخصیت صاحب آن پــی می برند.

همچنیــن در اهمیــت آن در دنیــای امــروز همیــن بــس که ســاالنه شــاهد برگــزاری هــزاران نمایشــگاه کوچک و بــزرگ ،ملی

و بیــن المللــی در کشــورهای فعــال در ایــن صنعت هســتیم .ایران نیــز از ایــن امر مســتثنا نبوده و ســاالنه در شــهرهای مختلف
خــود نمایشــگاه هــای متعددی اعــم از کیــف و کفــش (محصول نهایــی) و یا مــواد اولیــه و لــوازم جانبــی آن برگزار مــی کند.

اماتبریزدرسال 96آغازگراولیننمایشگاهدرسالجاریاستوچهارمیننمایشگاهچرم،ماشینآالتولوازمکفشرادراستانآذربایجانشرقیبرگزارمی

مصرف کاالی ایرانی ضامن اشــتغال فرزندانمان

کند.البتهالزمبهیادآوریاستکهنمایشگاهدرسالاولبهشکلملیبرگزارشدامادرسهسالآتیباحرکتیروبهجلودرقالبنمایشگاهبینالمللیبرگزارمیشود.

TEXPO 2017
حضور  95تولیدکننده

در نمایشگاه  TEKPO 2017تبریز

فیــروز قلی پــور ،رییس اتحادیــه چرم ،کیف و لــوازم کفش

اردیبهشــت (جمعه ،شــنبه و یکشنبه) ســومین نمایشگاه بین

چون در ابتدای ســال جدید قرار داریم بسیاری از تولیدکنندگان

المللی چرم ،ماشــین آالت و لــوازم کفش در نمایشــگاه بین

المللــی تبریز برگــزار می شــود و بازدیدکنندگان مــی توانند
از ســاعت  15تا  21از این نمایشــگاه بازدید داشــته باشــند.

وی درباره متراژ نمایشگاه و تعداد شرکتکنندگان گفت :نمایشگاه
امسال در مساحت  3هزار متر مربع برگزار می شود که حدود یک

هزار متر مربع کمتر از ســال گذشــته است .دلیل این امر تعمیر
و ســاخت سالن های این نمایشگاه اســت که تا زمان برگزاری
نمایشگاه آماده نخواهد نشــد .همچنین تعداد غرفه داران مانند

سال گذشــته  95تولیدکننده خواهد بود و تغییری نداشته است.
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الزم اشــاره کرد و گفت :از یک سو مســاحتی که برای برگزار

نمایشــگاه در اختیار ما قرار گرفت به دلیــل عملیات اصالح و

تبریز درباره زمان برگزاری نمایشــگاه گفت :اول ،دوم و ســوم
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کنندگان نمایشــگاه نیز به فضای محدود و مهیا نبودن شرایط

این فعال صنعت کفش درباره علت افزایش نیافتن تعداد شرکت

نوســازی برخی سالن های نمایشــگاه ،کم بود و از سوی دیگر
اعــام کردنــد نمی توانند محصــوالت خود را تــا زمان مورد

نظر به نمایشــگاه برسانند .از این رو نمایشــگاه امسال نسبت

به ســال گذشته از نظر آمار شــرکت کنندگان تغییری نداشت.

وی درباره پیشــینه این نمایشــگاه عنوان کرد :نمایشگاه چرم،
ماشین آالت و لوازم کفش در سال نخست با  250متر مربع متراژ

و  14شــرکت کننده در محلی غیر از نمایشگاه بین المللی (هتل

گســترش) برگزار شد .در ادامه ســال دوم نمایشگاه بین المللی
تبریز میزبان  54غرفه دار این صنعت بود ،سال سوم نیز در متراژ
 4هزار متر مربع و  95شرکت کننده در همین نمایشگاه فعاالن
این صنعت حضور داشتند و امسال با کاهش فضا اما همان تعداد

شرکت کنندگان و بازدیدکنندگان نمایشگاه

قلی پور در پاســخ به این پرســش که شــرکت کنندگان از چه

شــهرها و کشورهایی هستند ،گفت :تولیدکنندگان داخلی حاضر
در نمایشــگاه از شــهرهای تبریز ،تهران ،اصفهان ،قم و مشهد

هســتند .و نیز بخش بین الملل نمایشگاه شامل یک تولیدکننده
زیره از ترکیه 2 ،تا  3شرکت کننده از چین در بخش ماشین آالت

و چرم (مصنوعی) و نیز نماینده ایتالیا در ایران در بخش ماشــین
آالت از غرفه داران خارجی شــرکت کننده ســومین نمایشگاه

بیــن المللی چــرم ،ماشــین آالت و لوازم کفــش خواهند بود.

وی درباره بازدیدکنندگان خارجی نیز عنوان کرد :این نمایشگاه
نزدیک به  50نفر میهمان از کشور آذربایجان خواهد داشت و بیش
از  10نفر نیز از ارمنســتان برای بازدید از نمایشگاه خواهند آمد؛

خریدارانی که پیش از این کاالهای مورد نیاز خود را در این صنعت
از ترکیه تهیه می کردند .از این رو برنامه این است تا با دعوت از

آنها ،محصوالت و کاالهای ساخت ایران را از نزدیک مورد ارزیابی
قــرار دهند و به این ترتیب بتوان آنهــا را جذب بازار ایران کرد.
تبلیغات و نحوه اطالع رسانی

پیش بینی آمار بازدیدکنندگان این نمایشگاه

قلی پور در پاســخ به این پرســش که پیش بینی شــما از آمار
بازدیدکنندگان نمایشگاه امسال چقدر است ،گفت :با اطالع رسانی
که انجام شــد بین  7تا  8هزار کارت آماده شده است زیرا برای

این نمایشگاه هر بازدیدکننده ای دارای یک کارت مخصوص به

خود می شود که شماره وی روی کارت نوشته شده و باید همراه

رییــس اتحادیه چرم ،کیــف و لوازم کفش تبریــز درباره نحوه

او باشــد و آمارگیری سال گذشته نیز به همین شکل انجام شد.

این نمایشــگاه ،نمایشگاهی تخصصی اســت تبلیغات عمومی

دعوت از فعاالن بازار کفش اشاره کرد و گفت :دعوت نامه هایی

اطالع رســانی و تبلیغات این نمایشــگاه نیز عنوان کرد :چون
انجام نشــد و بیشتر با اســتفاده از فضای مجازی و کانال های
تلگرامی که تولیدکننــدگان صنعت کفش در آن عضویت دارند،

اطالع رســانی انجام شــد گروه ها و کانال هایــی که فعاالن

رییس اتحادیه چرم ،کیف و لوازم کفش تبریز همچنین به نحوه
آماده شــد که  4تا  5روز پیش از نمایشگاه به وسیله افرادی که

برای این کار مامور شده اند در شهرهای مختلف اصفهان ،مشهد،
قم و تهران توزیع شد و به طور رسمی از تولیدکنندگان کفش و

کفش مشــهد ،اصفهان ،همدان و تهران در آن عضویت دارند.

لوازم جانبی آن برای بازدید از این نمایشگاه دعوت به عمل آمد.

شد و پوسترهای نمایشگاه روی شیشه مغازه ها نصب شد .همچنین

قلــی پــور در پایان دربــاره قیمت غرفه ها در بخش شــرکت

وی افزود :برای بازارهای کفش برخی شهرها تراکت هایی آماده
چند بنر در شهرهای اصفهان ،مشهد و تهران آماده و نصب شد.
ایــن فعال صنعــت کفــش تبریز اظهار کرد :ســال گذشــته

نزدیــک بــه  150بازدیدکننــده از تهــران داشــتیم و در
کل بیــش از  6هــزار نفــر از این نمایشــگاه بازدیــد کردند.

قیمت غرفه ها

کننــدگان داخلــی و بین المللــی گفت :قیمت غرفــه ها برای

تولیدکننــدگان داخلی و نیز نمایندگی های کشــورهای خارجی
ریالــی اما برای شــرکت کننــدگان خارجی که خــود به طور

مستقیم در نمایشــگاه حضور دارند هزینه ها ارزی محاسبه شد.
در یــک فضای همکارانــه ،همکاران برای کســب موفقیت
به شما وابســتهاند؛ درحالیکه ،در فضایی رقابتی ،سایرین
خواستار مشاهده شکست شما هستند.
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