اینفوگرافیک

خالصه مدیریتی گزارش ارزیابی کیفیت برگزاری امپکس 5
برگــزاری نمایشــگاه بینالمللــی کیــف ،کفــش ،چــرم و صنایــع وابســته (امپکــس) توســط هفــت تشــکل
صنعتــی و اتحادیــه صنفــی ،لــزوم سیاســتگذاری هدفمنــد در جهــت ارتقــای کیفیــت برگــزاری ایــن رویــداد
ملــی بیــش از پیــش ضــروری اســت .در همیــن راســتا جامعــه مدیــران و متخصصــان صنعــت کفــش ایــران در
ایــن دوره همچــون ســال گذشــته ،اقــدام بــه ســنجش چگونگــی برگــزاری نمایشــگاه کــرد .گــزارش «ارزیابــی
کیفیــت برگــزاری امپکــس »5کــه توســط شــرکت مشــاوره مدیریــت و مهندســی آرا و بــه کارفرمایــی جامعــه
صنعــت کفــش ایــران انجــام شــده اســت؛ در پنــج فصــل بــه همــراه یــک پیوســت بــه شــرح زیــر تهیــه شــد:
فصل اول

مصرف کاالی ایرانی ضامن اشــتغال فرزندانمان

بررســی کیفیــت برگــزاری امپکــس 5از دیــد غرفــهداران .در
ایــن فصــل بــا توجــه بــه شــاخصهایی همچــون قیمــت
غرفــه بــر اســاس متــراژ و نــوع غرفــه ،جانمایــی ،نظــم و
ترتیــب برگــزاری نمایشــگاه ،نحــوه تبلیغــات و اطالعرســانی،
تعــداد مالقاتهــا و قراردادهــای منعقــده تجــاری؛ چگونگــی
برگــزاری ایــن نمایشــگاه از نــگاه شــرکتکنندگان را
تحلیــل کردهایــم ،خاطرنشــان میکنــد پایــن پیمایــش
هــم از غرفــهداران داخلــی و هــم از غرفــهداران خارجــی
صــورت پذیرفتــه اســت .آنجــا کــه اولیــن گام در امــر توســعه
صــادرات در بازارهــای جدیــد ،حضــور در نمایشــگاههای
تخصصــی کشــور میزبــان اســت؛ اطالعــات آورده شــده در
ایــن فصــل میتوانــد بــرای فعــاالن صنعــت بســیار مفیــد
باشــد.
فصل سوم

مقایســه کیفیــت برگــزاری امپکــس 5بــا امپکــس .4بــا
اســتفاده از دادههــای بــه دســت آمــده از گــزارش امپکــس4
کــه در ســال گذشــته توســط جامعــه صنعــت کفــش ایــران
تهیــه شــده بــود؛ بــه مقایســه چگونگــی برگــزاری دو دوره
اخیــر امپکــس پرداختهایــم.
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فصل دوم

بررســی کیفیــت برگــزاری امپکــس 5از دیــد بازدیدکنندگان.
در ایــن بخــش از گــزارش بــه بررســی نگــرش
مراجعهکننــدگان نســبت بــه چگونگــی برگــزاری ایــن
نمایشــگاه بــا در نظــر گرفتــن معیارهایــی همچــون نحــوه
اطالعرســانی و تبلیغــات ،مــکان مناســب و نظــم و ترتیــب
نمایشــگاه ،جامعیــت امپکــس ،هــدف از حضــور و بــرآورده
شــدن نیازهــای تجــاری پرداختهایــم.
فصل چهارم

نظــرات خبــرگان درخصــوص امپکــس .5در ایــن فصــل
ســعی بــر آن بــوده تــا مصاحبههایــی بــا اعضــای ســتاد
امپکــس ،غرفــهداران منتخــب و همچنیــن تعــدادی از
بازدیدکننــدگان ایــن دوره از نمایشــگاه انجــام پذیــرد تــا
بتوانیــم دیــدگاه آنــان را نیــز نســبت بــه کیفیــت برگــزاری
امپکــس 5جویــا شــویم.
فصل پنجم

تقویــم برگــزاری نمایشــگاههای مطــرح بینالمللــی در
حــوزه کیــف ،کفــش ،چــرم و صنایــع وابســته .در قســمت
نهایــی ایــن گــزارش ،اطالعــات مفیــدی درخصــوص 21
نمایشــگاه برتــر در زنجیــره ارزش چــرم و کفــش کــه
در نقــاط مختلــف دنیــا برگــزار میشــود؛ آورده شــده
اســت .از آنجــا کــه اولیــن گام در امــر توســعه صــادرات
در بازارهــای جدیــد ،حضــور در نمایشــگاههای تخصصــی
کشــور میزبــان اســت؛ اطالعــات آورده شــده در ایــن فصــل
میتوانــد بــرای فعــاالن صنعــت بســیار مفیــد باشــد.

در ادامه به ارائه خالصه یافتههای حاصل از بررسیهای میدانی این گزارش خواهیم پرداخت:

الف) اطالعات کلی:
تعداد
بازدید
کنندگان

تعداد

غرفه ها
 210غرفه ایرانی

 80غرفه خارجی

هشت هزار تا هشت هزارو پانصد

جنسیت
بازدید
کنندگان
 80درصد مرد

شغل
بازدید
کنندگان
 20درصد زن

نحوه

اطالع

بازدیدکنندگان از زمان
و مکان برگزاری
نمایشگاه

تحصیالت

غرفهداران

 %54فعاالن زنجیره

مکان
مناسب جهت
برگزاری
نمایشگاه

 %61.5آشنایان
 %20وبسایتهای چرم و کفش
 %10تلویزیون
 %8.5سایر

 %46سایر مشاغل

 %80نمایشگاه بینالمللی

 %15.5دیپلم

 %39.5یک بار

 %9فوقدیپلم

 %19دوبار

 %45.5لیسانس
 %24.5فوقلیسانس
 %5.5دکتری

تعداد
دفعات حضور
غرفهداران در
امپکس

 %20شهر آفتاب

 %15.5سهبار
 %7چهاربار
 %19پنجبار

◄ یکــی از نــکات قابــل توجــه در خصــوص نحــوه اطــاع بازدیدکننــدگان در نمایشــگاه امســال آن اســت
کــه  61.5درصــد از مراجعــان از طریــق آشــنایان صنفــی و صنعتــی خــود از برگــزاری نمایشــگاه مطلــع
شــدهاند و وبســایتهای تخصصــی در حــوزه چــرم و کفــش بــا  20درصــد فراوانــی در رتبــه دوم
ابــزار اطاعرســانی امپکــس قــرار گرفتــه اســت.
اكر قصد كاهش نيروداريد  ،از كســاني آغاز كنيد كه هم چنان به
عادت ها و فرهنك باخت چســبيده اند  ،جايشــان را هم به كسانى
واگذار كنيد كه شوق برد دارند
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ب) ارزیابی غرفهداران از کیفیت برگزاری امپکس:5
خ

خوب)

خ

خ

وب)

خ

خ

وب)

خ

ضایت (عالی و خ
یلی

خ

خ

وب)

مصرف کاالی ایرانی ضامن اشــتغال فرزندانمان

خ

وب)

%63

وب)

میزا

نر

تعداد قراردادهای تجاری منعقد
شده طی نمایشگاه

وب)

میزا

وب)

میزا

نر

وب)

میزا

وب)

م

یزان
نر

میزا

نر

%58

نحوه جانمایی غرفهها

رفتار دستاندرکاران ثبتنام

میزا

ضایت (عالی و خ
یلی

ضایت (عالی و خ
یلی

نر

%40

حضور بخش بینالملل در
امپکس5

%46

نر

ضایت (عالی و خ
یلی

تعداد مالقاتهای تجاری انجام
پذیرفته طی نمایشگاه

ضایت (عالی و خ
یلی

میزا

%75

نظم و ترتیب برگزاری نمایشگاه

قیمت غرفه با توجه به خدمات
ارائه شده و نوع غرفهها

%20

نر

ضایت (عالی و خ
یلی

ضایت (عالی و خ
یلی

میزا

%19

قیمت غرفه با توجه به متراژ
غرفه

%57.5

نر

ضایت (عالی و خ
یلی

میزا

%45

تبلیغات و اطالعرسانی زمان و
مکان برگزاری نمایشگاه

نحوه اطالعرسانی زمان ثبتنام
غرفهداران

نر

ضایت (عالی
ر

و خی

لی

ضایت (عالی و خ
یلی

%30

◄ طبــق اطالعــات بــه دســت آمــده ،پایینتریــن میــزان رضایــت شــرکتکنندگان از قیمــت غرفههــا بــا توجــه بــه متــراژ
و خدمــات ارائــه شــده متناســب بــا نــوع غرفــه بــوده و بیشــترین میــزان رضایتمنــدی نیــز مربــوط بــه نظــم و ترتیــب برگــزاری
نمایشــگاه امســال بــوده اســت.
◄ مقایســه شــاخصهای ســنجیده شــده در دو دوره گذشــته نمایشــگاه نشــان میدهــد کــه امپکــس 5چــه بــه لحــاظ کمیــت
و چــه بــه لحــاظ کیفیــت نســبت بــه امپکــس 4بــا موفقیــت بیشــتری برگــزار شــده اســت.

ج) ارزیابی بازدیدکنندگان از کیفیت برگزاری امپکس :5
ضایت (عالی و خ
جناب آقای حاج اکبر زاهدی
یلی
زنجیره
در
امپکس
جامعیت
%51اصفهان
ریاست محترم اتحادیه کفاشان
نظم و ترتیب برگزاری نمایشگاه
%80
ارزش چرم و کفش
با سالم
احتراما انتخاب شایســته جنابعالی را(عالبهیعنوان ریاست
و
ایت
خیل
ض
ضایت (عالی و خ
تبلیغات رسانهای و محیطی
یلی
اتحادیه کفاشان اصفهان تبریک عرض نمودهی  ،ازخداوند
برآورده شدن نیازهای تجاری
درخصوص زمان و مکان برگزاری
%24
محترم اتحادیه
نمایشگاهوتمام اعضای
بازدیدایازحضرتعالی
سبحان بر
%31
طی
نمایشگاه
آقایان  ( :علی شــیخ سجادیه  ،سید مهدی همت زاده
 ،اکبر مردیها  ،حســن قدسیه  ،محمد رضا نرمی زاده
ـن محمود
آقایان (
بهشتیان )
ســیدمهدی
◄ بازدیدکننــدگان از امپکــس 5بیشــتر از همــه از نظــم و ترتیــب برگــزاری نمایشـ ،
وبازرســانباالتریـ
داشــتهاند و
رضایــت
ـگاه امســال
ومجتبی اسـ
ـس بــوده
غــروی از امپکـ
میــزان رضایــت آنــان نیــز از میــزان بــرآورده شــدن نیازهــا و اهــداف تجاریشــان در بازدیــد
ـت.چیان ) ســامتی ،
گیوه
الهیجانی
کیفیـ
افزون ،لحــاظ
وموفقیــت چروـزـه بــه
ـاظ کمیــت و
◄ در مجمــوع ،مقایســه دو دوره گذشــته امپکــس حاکــی از آن اســت کــه چــه بــه لحـ
ـت ،صنعت
اعتالء
درجهــت
عزت
امپکــس 5بــا موفقیــت بیشــتری نســبت بــه امپکــس 4برگــزار شــده اســت.
کفــش اصفهان وزنجیره ارزش چــرم ،کفش  ،کیف
وصنایع وابسته را درسراسر کشورمسئلت می نماییم .
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جامعه مدیران ومتخصصین صنعت کفش ایران

خ

خ

وب)

خ

خ

وب)

میزا

وب)

ونشریه صنعت کفش

وب)

میزا

نر

نر

میزا

نر

میزا

نر

ضایت (عالی و خ
یلی

