گزارش ویژه

گزارش اختصاصی پنجره ایرانیان از نهمین نمایشگاه در و پنجره تهران؛

از این نمایشگاه به آن نمایشگاه فرج است
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روزهای میانی هفته آغاز شــده و در روز جمعه پایان میپذیرفتند .این موضوع محل مناقشــه بسیاری از فعاالن و حاضران در نمایشگاه امسال بود و بسیاری آغاز به
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روز جمعه به انجام برســد .از ســوی دیگر برخی نیز آغاز به کار نمایشگاه در روز جمعه را به این دلیل که باعث شد میزان استقبال و حضور بازدیدکنندگان نسبت به

اشــاره
نهمین نمایشگاه تخصصی بینالمللی در و پنجره و صنایع وابسته تهران از  13تا  16بهمنماه  1396در محل دائمی نمایشگاههای تهران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار پنجره ایرانیان ،این نمایشــگاه که بزرگترین رویداد صنعت در و پنجره کشــور است امسال در حالی نهمین دوره خود را پشت سر گذاشت که با

تغییراتی هرچند اندک در نحوه برگزاری و اجرا مواجه بود .مهمترین تغییری که عموم مشــارکتکنندگان نمایشگاه نظرات موافق و مخالف خود را پیرامون آن ابراز
کردند افتتاح و شــروع به کار نمایشگاه در روز جمعه بود .اتفاقی که با رویههای پیشــین برگزاری این نمایشگاه مطابق نبود چرا که بیشتر نمایشگاههای پیشین از

کار یک نمایشــگاه تخصصی را در روز جمعه مغایر عرف معمول چنین رویدادهایی میدانستند و معتقد بودند بهتر است نمایشگاه تخصصی در یک روز کاری آغاز و
دورههای قبل نسبتا بیشتر باشد ،عامل مثبتی ارزیابی کرده و خواهان ادامه این روند شدند.

الزم به ذکر نیست که رکود حاکم بر صنعت ساختمان در چند سال اخیر تاثیرات منفی بسیاری بر شاخههای وابسته و زیرمجموعه صنعت ساختمان مانند صنعت در

و پنجره گذاشــته اســت .نمایشگاه تخصصی در و پنجره تهران نیز بهمثابه ویترین صنعت در و پنجره کشور از عوارض این رکود در امان نیست و تاثیر این شرایط
دشوار در شمایل کلی نمایشگاه بهوضوح قابل مشاهده بود .بااینحال شرکتهای زیادی سعی کردند با نادیده گرفتن این مصائب و مشکالت ،نگاه خوشبینانهتری
به آینده داشته باشند و حضور در نمایشگاه را به عدم حضور ترجیح دادند .شاید این رکود سنگین که سال به سال نیز سایه خود را برسر تالشگران عرصه صنعت

ساختمان سنگین و سنگینتر میکند هیچ روزنه امیدی جز برگزاری همین نمایشگاه باقی نگذاشته است و شاید واقعا از این نمایشگاه به آن نمایشگاه فرج باشد.

بهتر است بررسی کمی و کیفی نمایشگاه و نحوه برگزاری این دوره را به مشارکتکنندگان و غرفه داران واگذاریم چرا که این عزیزان از نزدیک با مسائل درگیر بوده

و بهصورت ملموستری مشــکالت و دشواریهای حضور در نمایشگاه را درک و لمس میکنند .بر همین اساس نشریه پنجره ایرانیان ضمن برپایی غرفه و پذیرایی
از عموم بازدیدکنندگان و فعاالن صنعت در و پنجره در نمایشــگاه ،بنا بر روال هرســاله خود به تکتک غرفههای مشارکتکننده سرزده و پای صحبت و بیان نقطه

نظرات و انتقادات مدیران و غرفه داران نشسته است .در ادامه توجه شما را به مشروح این گپوگفتها که به سواالت مشترک زیر پاسخ گفتهاند جلب میکنیم:

 .1ضمن معرفی کامل خود ،نام مجموعه و زمینه فعالیت آن را ذکر کنید؟ چند دوره در نمایشگاه در و پنجره تهران حضور داشته و در این دوره چه محصول یا خدمات
جدیدی عرضه کردهاید یا چه فعالیت جدید داشتهاید؟

 .2نحوه مدیریت و برگزاری نمایشگاه امسال را چگونه ارزیابی میکنید و آیا میزان استقبال بازدیدکنندگان راضیکننده بود؟
 .3برگزاری چنین نمایشگاههایی چه تاثیری در رشد و ارتقاء سطح کمی و کیفی صنعت در و پنجره دارد؟

گزارش ویژه

شهرام علیزاده | آلوکد

فرخ ظفرفرخی | آساش
 .1شــرکت گروتمان نماینده رســمی آساش ترکیه
در ایران اســت کــه در زمینه تولیــد و توزیع مقاطع
آلومینیومــی در و پنجره و نمــا فعالیت میکند .بهجز
دوره اول ســایر دورهها در نمایشــگاه حضور داشتیم
ولی گروتمان ـ آســاش دومین دوره حضور در نمایشگاه را تجربه میکند .چندین
محصول جدید شــرکت آساش و پروفیل جدید گروتمان از جمله محصوالت جدید
این شرکت در نمایشگاه تهران است .برگزاری سمینار آموزشی گروتمان ـ آساش
در روز یکشــنبه  15بهمنماه از دیگر فعالیتهای ما در نمایشگاه امسال است.
 .2کارهــای هماهنگی و ثبتنام غرفه از ترکیه انجام شــد و ما خیلی در جریان
کار نیســتیم ولی چیزی که مشهود است ضعیف شدن سالبهسال نمایشگاه است.
تعداد شــرکتهای حاضر در نمایشگاه بسیار کمتر شده بهصورتی که دو سالن  6و
 7که ســال قبل وجود داشتند امسال تعطیل شدهاند .مدیریت نمایشگاه باید درباره
این موضوع فکر اساســی بکند چراکه با این شرایط قطعا ما هم در نمایشگاه سال
بعد مشارکت نخواهیم کرد.
 .3در این شــرایط و باوجود اینترنت و فضــای مجازی و اطالعاتی که بهراحتی
در اختیــار مصرفکنندگان قرار میگیرد برگزاری نمایشــگاه به این صورت تاثیر
چندانی بر وضعیت کلی صنعت نخواهد گذاشــت .نمایشــگاه بــرای اینکه بتواند
تاثیرگذاریاش را حفظ کند باید چیزی بیشــتر از یک شو و دورهمی باشد .در حال
حاضر بهجز نمایشــگاههای آلمان بقیه نمایشــگاهها حتی نمایشگاههای ترکیه و
منطقه تاثیر خاصی بر پیشرفت و رونق صنعت ندارند.
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 .1مانند همیشــه با چند محصول جدید به نمایشــگاه
آمدیم .به ســبد کاالی خودمان یک نــوع لوور اقتصادی
را اضافه کرده و بر اســاس آن چنــد قرارداد قابل توجه را
به نتیجه رسانده بودیم .همچنین سیستمهای لوالمحوری
خود را نیز ارتقا دادهایم .یک نمونه هم اینجا آوردیم تا مشتریان مشاهده کنند .سیستمهای
قبلی هم که مورد اســتقبال بودند مانند گذشته هستند مانند سیستمهای لیفتانداسالید و
کرتینوالهای پنجرهای که برای ســازههای بزرگ و با استقامت زیاد کارایی دارد.
 .2محل نمایشــگاه تهران یک محل تثبیت شده و دارای استانداردهای مشخص است.
مشکل این نمایشگاه از نظر زمان برگزاری و تبلیغات است .همه میدانیم که در سالهای
گذشته چه نمایشگاه خوبی داشــتیم اما االن شاید یک سوم شرکت کنندگان آن سالها،
چــه بازدیدکننــده و چه غرفهگذار ،هم حضور نیافتهاند و مســئوالن باید به این مســئله
فکر کنند .اما یک نکته عجیب در نمایشــگاه امســال این بود که بنرهای بزرگ تبلیغاتی
شــرکتهایی که در نمایشگاه شــرکت نکرده بودند در نقاط مختلف نصب شده است .من
معنای این کار را متوجه نشــدم .اگر کسی در نمایشگاه شــرکت نمیکند آیا باید تبلیغات
آن در آن نمایشــگاه الصاق شــود .این جای بحث دارد .نمایشگاه به جای اینکه روزبهروز
قویتر شــود ،ظاهرا دارد آب رفته و به قهقرا میرود .مســئوالن برگزارکننده باید پاســخ
این سواالت را بدهند.
 .3زمان نمایشگاه بسیار مهم است .این مقطع از سال بدترین زمان ممکن است .تبلیغات
نیز عامل بســیار مهمی است همانطور که مشاهده میکنید تعداد بازدیدکنندگان شهرستانی
بســیار اندک است .این عوامل باید رعایت شود تا تاثیرگذاری نمایشگاه افزایش یابد.
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گزارش ویژه

محسن صفایی | همارشتن
 .1گــروه صنعتــی همارشــتن در زمینه تولیــد پروفیل
یو.پی.وی.سی ،ورقهای ســخت ،نرم و فومیزه ،ورقهای
ژئوممبران ،پروفیلهای چوبپالســت و مونتاژ محصوالت
نهایــی این مواد اولیــه فعالیت میکند .همارشــتن که در
تمامی دورههای نمایشــگاه حضور فعال داشته در این دوره با پروفیلهای لمینیت جدید در
نمایشگاه شرکت کرده است.
 .2بحثهای اجرایی و مدیریتی نمایشــگاه با توجه به تجربه چندین ســالهای که در این
زمینه وجود دارد به ســطح خوب و قابلقبولی رسیده است .نحوه برگزاری نمایشگاه امسال
هم با وجود ایرادات جزئی ،نســبت به دورههای قبل بهتر شده است.
 .3یکی از فرصتهایی که شــرکتها میتوانند محصوالت و دســتاوردهای جدیدشــان
را عرضه کنند همین نمایشــگاهها هستند .برندها و شــرکتهای شاخص هم با حضور در
نمایشگاه ضمن باال بردن اهمیت نمایشگاه باعث امیدواری شرکتهای نوپا و تازه تاسیس
میشــوند .متاســفانه به دلیل مشــکالت مالی و رکودی که در بازار وجود دارد بسیاری از
شــرکتهای مطرح ما در چند ســال اخیر نتوانستند در نمایشــگاه حضور پیدا کنند که این
مســئله ضایعه سنگینی برای صنعت در و پنجره ما خواهد بود.
رضا قائمیان | فوم اینداستری
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 .1محصــول جدید ما در این نمایشــگاه دســتگاه
حمل شیشــه و متریال نما با برند مگنت است .از این
دســتگاه در محل پروژهها استفاده میشود که بدون
نیــاز به سیمکشــی برق و پمپ بــاد عمل میکند و
مزایای بسیاری دارد.
 .2امســال نمایشگاه حمایت قابل قبولی از ما داشت .اما زمان برگزاری آن اصال
مناسب نیســت .همچنین در خصوص هماهنگیهای مربوط به لیفتراک و مسائلی
از این دســت بهشدت مشــکل داشــتیم .نکته دیگر اینکه هوای این سالن (خلیج
فارس) بسیار سرد است و تهویه مناسبی ندارد.
 .3اگر شــرایط و تمهیدات الزم برای چنین نمایشــگاهی در نظر گرفته و بستر
مناســبی برای آن ایجاد شود بدون تردید نقش بســیار موثری میتواند در صنعت
ایفا کند و ضمن معرفی ایدهها و فناوریهای جدید به بازار زمینهای را برای ارتباط
موثــر و مفید تولیدکنندگان و توزیعکنندگان با مصرفکنندگان نهایی فراهم آورد.

حمید جودی | توویک
 .1در زمینــه واردات یــراقاالت اســپانیایی
اختصاصــی آلومینیــوم فعالیت داریــم .برخالف
ســالهای گذشــته امســال محصول جدیدی در
نمایشگاه نهم رونمایی نکردیم.
 .2از نحــوه برگزاری این نمایشــگاه راضی هســتیم .مشــکل قابل توجهی
نداشــتیم و مشــکالت ریزی که وجود داشت هم حل شــد و تبلیغات نمایشگاه
نیز راضیکننده بود.
 .3نمایشگاه محلی است برای ارتباط عرضهکنندگان و تولیدکنندگان محصوالت
بــا مشــتریان و از این نظر از اهمیت برخوردار اســت و میتواند مفید باشــد .در
نمایشــگاه مصرفکنندگان میتوانند با محصوالت از نزدیک آشنا شوند.

گزارش ویژه

علی خرم | نوید تجارت ارسام
 .1نوید تجارت ارســام دفتر مشترک المنافع کاله کیلیت
اســت .ما در این نمایشــگاه اســپانیولت درهای کشویی
قفلشونده و در امنیتی بالکنی را ارائه دادهایم .ضمن اینکه
فولکس واگنی اتومــات و چند مورد فوق العاده و همچنین
محصوالتی در زمینه آلومینیوم در نمایشــگاه تویاپ رونمایی خواهد شد.
 .2نمایشــگاه مانند هر ســال عالی بود و مثل همیشه هیچ مشکلی نداشتیم غیر از زمان
برگزاری ،که اصال مناســب نیست .بهطور کلی نمایشــگاه مانند هشت سال گذشته بسیار
عالی بوده است.
 .3هر ســال با برگزاری این نمایشگاه همه سعی میکنند بهترینهای خود را ارائه دهند.
ایــن امر باعث باال رفتن کیفیت هــم در بخش تولید و هم در بخش بازرگانی میشــود.
همچنین نمایشگاه باعث آشنا شــدن با فعالیت شرکتهای همکار شده و این همفکریها
باعث همافزایی شده و بسیار مفید است.

فرید شیبانی | بست ویژن

امیر زیباکردار | آلوتک
 -1در زمینه تولید تمامــی محصوالت آلومینیومی
ســاختمانی و پروفیل ،همچنین قطعــات آلومینیومی
خودرو فعالیت میکنیم .یکسری محصوالت جدیدی
در حوزه آلومینیوم صنعتــی تولید کردهایم .همچنین
پروفیل ســری  32که یراقآالت و ملزومات آن هم تولید اختصاصی آلوتک بوده و
محصولی کامال سبک و بهصرفه است.
 .2از نحوه برگزاری نمایشــگاه نهم راضی بودیم و مشکل خاصی وجود نداشت.
 .3برگزاری نمایشــگاههایی از این دســت ،ثمرات بسیاری میتواند داشته باشد.
تجدیــد دیــدار بین صاحبان محصوالت مختلف و آشــنایی بــا ایدههای جدید و
همچنین شــکل گرفتن رقابت در کیفیت و قیمت و تنوع و در نتیجه رضایت بیشتر
مشتریان ،از جمله فواید نمایشگاه به شمار میرود.
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 .1شــرکت پترو پویــا تولیدکننــده پروفیلهای
یو.پی.وی.سی با برند بست ویژن ،مقاطع گالوانیزه
و شیشــه دوجداره اســت .بســت ویژن پنجمین
دوره حضور در نمایشــگاه تهران را تجربه میکند
و پروفیل  5کاناله ســری  70جدیدترین محصول این شــرکت اســت که در
نمایشگاه امسال رونمایی میشود.
 .2مراحــل مختلف ثبتنام و حضور در نمایشــگاه را بهراحتی انجام دادیم و
مشکل خاصی نبود .تبلیغات و اطالعرســانی نمایشگاه هم نسبت به سالهای
قبل بهتر بود .البته میزان اســتقبال روز اول خوب بود ولی با توجه به ســرمای
هوا و اینکه برفروبی در محیط نمایشــگاه بهدرســتی انجام نشده یک مقدار
میزان بازدیدکنندگان کاهش داشته است.
 .3دســتاورد اصلــی نمایشــگاه در و پنجره تهران برای مــا بحث فروش و
جذب مشــتری نیست بلکه همان اعالم حضور و تثبیت برندمان در بازار است.
رونمایی از محصوالت جدید هم از دیگر عملکردهای مثبت نمایشــگاه اســت
که بیشــتر شرکتها سعی میکنند از این فرصت به نحو احسن استفاده کنند.
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شهریار طهماسبی | بوتیا صنعت
 .1شــرکت بوتیــا صنعــت در زمینــه تولیــد پروفیل
یو.پی.وی.ســی و شیشههای دوجداره فعالیت میکند .بوتیا
که در تمامی دورههای قبلی نمایشــگاه در و پنجره تهران
مشارکت داشته در نمایشگاه امســال با عرضه شیشههای
کم گســیل ( )Low.Eکه مصرف انرژی را تا  80درصد کاهش میدهد حاضر شده است.
 .2نمایشــگاه امســال ازنظر نحوه برگزاری و خدمات نســبتا خوب بود و ازنظر استقبال
بازدیدکنندگان هم ما به هدفهایی که داشــتیم تا حدود زیادی دست پیدا کردیم.
 .3نمایشــگاه تخصصی در همه جای دنیا محلی برای ارائه محصوالت و دســتاوردهای
جدید اســت و معموال هر دو یا سه سال یکبار برگزار میشــود نه هرسال .اگر نمایشگاه
تخصصــی در و پنجره تهران به این اســتانداردها نزدیک شــود میزان اثربخشــی آن نیز
افزایــش پیدا خواهد کرد و هم شــرکتها و هم بازدیدکنندگان با انگیزه بیشــتری در آن
حضور پیدا میکنند.
اکبر خیری | ماشینسازی خیری
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 .1گروه ماشینسازی خیری در زمینه تولید ماشینآالت
و دستگاههای برش (اره نواری برش فوالد توپر و توخالی)
فعالیت میکند .ماشینســازی خیری  6دوره در نمایشگاه
در و پنجره تهران مشارکت داشــته و در نمایشگاه امسال
دســتگاه اره نواری برش تا قطر  280میلیمتر را عرضه کرده است.
 .2برگزاری و خدمات نمایشــگاه چندان جالب نیست .باوجود اینکه پول زیادی بابت این
غرفه از ما گرفتهاند وضعیت غرفهها اصال قابلقبول نیســت .جای اولیه ما در سالن دیگری
بود که ظاهرا به دلیل تعداد کم مشــارکتکننده مجبور شدهاند سالن ماشینآالت را تعطیل
کنند و ما را در ســالنهای مختلف پراکنده کنند .همانطور که میبینید دیوارکهای غرفه
بســیار ضعیف اســت و با کوچکترین فشــاری میافتند و بعد از چندین بار تماس با ستاد
نمایشگاه امروز آمدند و کار خاصی هم انجام ندادند .متاسفانه بابت هر کاری که باید انجام
میدادند دوباره از ما پول میگیرند و غرفهای با این شــرایط به ما تحویل میدهند.
 .3نمایشــگاه باعث میشــود برخی از محصوالت که برای مردم شناختهشده نیست در
فضای نمایشــگاه عرضهشــده و مردم با آنها آشنا شوند .از نزدیک دیدن محصوالت و کار
کردن با دســتگاهها روی انتخاب و خرید مشتری تاثیر زیادی دارد.

سعید پورسلطانی | کیمیا صنعت باختر
 .1شــرکت تولیــدی عایــق کیمیا صنعــت باختر
در زمینــه تولیــد عایقهای گســگت و درزگیر در و
پنجرههای آلومینیومی و یو.پی.وی.سی فعالیت دارد.
کیمیــا صنعت باختر در پنجمیــن دوره حضورش در
نمایشــگاه در و پنجره تهران ،قالبهای جدید سهجزئی (رابر) را بهعنوان محصول
جدید عرضه کرده است.
 .2خوشــبختانه نمایشگاه امسال جزو نمایشــگاههای خوب ما در چند سال اخیر
بود که جا دارد به برگزارکنندگان نمایشــگاه خسته نباشید عرض کنم.
 .3مطمئنا نمایشــگاه مزایــای خیلی خوبی برای ما دارد بهویــژه اگر بتوانیم از
تکنولوژیهای مدرن بیشتر اســتفاده کنیم و محصوالت جدیدمان را به نمایشگاه
بیاوریم .نمایشگاه چشمانداز روشــنی از فعالیت و تالش ما در آینده است که باید
به بهترین نحو از آن استفاده کنیم.
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محمد باقر مجدی | اکسیرآسا
 .1محصــول جدیدی که به این نمایشــگاه آوردیم
پروفیلهــای نســل پنجم یــا پروفیلهــای با کاور
آلومینومی است.
 .2از برخی قسمتهای نمایشگاه راضی بودیم و از
برخی قسمتها نبودیم .مثال اطالعرســانی خیلی ضعیف بود .با این هزینهای که
میکنیم و وقتی که میگذاریم باید تبلیغات بیشــتری صورت گیرد.
 .3برگزاری نمایشــگاه اثرات مثبتی میتواند داشته باشد ولی رکود و نوسان ارز
که مانع از برنامهریزی مناســب برای آینده مجموعه میشــود اثرات فرصتهایی
مانند نمایشگاه را کم میکند.
پالیز اردالن | کیمیا صنعت شیما

حامد هاشمی | کانتون
 .1شرکت پارسا پیشرو (بازرگانی کانتون) در زمینه
واردات و توزیــع ملزومات و یــراقآالت توری در و
پنجره فعالیت میکند .کانتون سومین دوره حضور در
نمایشــگاه در و پنجره را تجربه میکند و با دو مدل
توری جدید در نمایشگاه امسال حضور پیدا کرده است.
 .2روند ثبتنــام و پیگیری برای حضور ما در نمایشــگاه و خدماتی که مجری
نمایشگاه باید ارائه میداد بد نبود ولی خیلی هم پیگیر نبودند و بیشتر مواقع مجبور
بودیم برای یک موضوع خودمان چندین بار با ســتاد نمایشگاه تماس بگیریم .یک
ســری کمکاریهایی هم در بحث تاسیسات ســالن و رسیدگی به مشکالت غرفه
وجود دارد.
 .3حضور در نمایشگاه صد درصد روی فروش ما تاثیر مثبت دارد و باعث افزایش
میزان فروش ما میشــود .ما بسیاری از مشــتریانمان را بعد از چند سال همکاری
که فقط از طریق تلفن در ارتباط بودیم در اینجا مالقات کردیم که خودش مســئله
مهمی است.
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 .1شــرکت کیمیا صنعت شــیما با برنــد  KSSدر زمینه
ملزومات شیشــه دوجداره فعالیت میکند و سهم باالیی را
از بازار در زمینه درزگیرهای شیشه دوجداره در اختیار دارد.
کیمیا صنعت شــیما  8دوره در نمایشگاه در و پنجره حضور
داشــته و درزگیرهای پلی سولفاید سیالنت ،سیلیکون ماستیک و بوتیل از جمله محصوالت
جدید این شرکت در نمایشگاه امسال است.
 .2بهجز دوره گذشته که جای مناسبی به ما اختصاص داده نشد و شرکت نکردیم در بقیه
دورهها و از جمله امســال مشــکل خاصی با برگزارکننده نمایشگاه نداشتیم و سعی کردیم
همه کارهایمان را بهموقع انجام دهیم تا مشــکلی پیش نیاید.
 .3هر نمایشــگاه فرصت مناســبی برای جذب مشتریان جدید است .از آنجا که شرکت
کیمیا صنعت شیما در بازار و صنعت در و پنجره شناخته شده است مهمترین دلیل حضور
ما در این نمایشــگاه آشــنایی با مشــتریان جدید و تجدیددیدار با همکاران و مشتریان
قدیمی است.
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اکرم عارفی | ونوس شیشه
 .1شــرکت ونوس شیشه در زمینه تولید انواع شیشههای
صنعتی و ســاختمانی در کشــور فعالیت میکند .ونوس در
ســومین تجربه حضور در نمایشــگاه در و پنجره تهران با
شیشــههای چاپ دیجیتال که با ماشینآالت روز اروپا در
ایران تولید شدهاند در نمایشگاه امسال مشارکت کرده است.
 .2نمایشــگاه امسال از لحاظ مدیریت و جانمایی خیلی بهتر از سال قبل عمل کرده و تا
اینجای کار ما مشــکل خاصی نداشتیم .از لحاظ میزان استقبال بازدیدکنندگان هم با توجه
به شرایط رکود بازار و مشــکالت اقتصادی که همه به آن واقف هستیم مانند گذشته نبود
و ضعیفتر شده است.
 .3اینگونه نمایشــگاههای تخصصی نسبت به نمایشــگاههای عمومی صنعت ساختمان
برای کار ما خیلی بهتر و مفیدتر هســتند چون در این نمایشــگاه هــم بازدیدکننده و هم
غرفهدار تکلیف خودش را میداند و با راحتی و آرامش بیشــتری میتواند فعالیتش را انجام
دهد .معرفی محصوالت جدید ،ارائه خدمات به مشتریان قبلی و جذب مشتریان تازه ازجمله
اصلیترین اهداف ما در نمایشگاه است.
مسعود حکیمی | آالکس
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 .1در زمینــه تولید یراقآالت آلومینیومی در شــهر
تبریز فعالیت داریم .دستگیرههای طرح لیفتانداسالید
بــرای پنجرههای بزرگ که ابداعی خودمان اســت،
همچنین قطعات پالســتکی سیســتمهای جدید آکپا
به خصوص سیســتم لیفــت  115از جمله محصوالت جدیدی اســت که به این
نمایشگاه آوردهایم.
 .2بزرگترین مشــکل این نمایشــگاه زمــان برگزاری آن اســت .این فصل از
سال بههیچوجه مناســب برگزاری چنین نمایشگاهی نیست .برای مثال مشاهده
میکنید که بارش برف باعث شــده از شهرســتانها بازدیدکننده اندکی داشــته
باشــیم .همچنین تبلیغات این نمایشگاه نیز بسیار ضعیف بود.
 .3بزرگترین هدف از نمایشــگاه آشــنایی مردم و بازدیدکنندگان با این صنف
اســت ،اما باید بســترهای آن نیز مهیا شــود تا بتوان نتایــج الزم را از برگزاری
نمایشگاه گرفت.
به نظر من بازدیدکنندگان را باید طبقهبندی کرد و برای هرکدام در رســانههای
اختصاصی آنها تبلیغ کرد .همانطور که میبینید بیشتر بازدیدکنندگان را سازندگان
در و پنجره تشــکیل میدهند و ساختمانسازهای اندکی به این نمایشگاه آمدهاند
که نشاندهنده ضعف تبلیغاتی این نمایشگاه است.
بابک مهرپرور | همپار
 .1در زمینه تولید مواد اولیه پروفیل یو.پی.وی.سی،
استابیالیزرها ،فعالیت داشته و تحت لیسانس شرکت
آلمانی برلوخر بوده و با آن مشارکت داریم.
 .2در این نمایشگاه مشــکل خاص و قابل توجهی
نداشته و بهطور کلی از نمایشگاه نهم رضایت داریم.
 .3برگزاری چنین نمایشــگاههایی بههیچوجه بیتاثیر نیست .یکی از تاثیرات آن
این اســت که مشــتریانی که بهصورت تخصصی فعالیت میکنند میتوانند همه
مجموعهها را رصد کنند و از نزدیک با فعالیتهای آنها آشــنا شوند .این امر بهنوبه
خود در افزایش راندمان کار تاثیرگذار است.
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محمدرضا منظم کیا | کاتیا
 .1تولیدکننده پروفیل یو.پی.وی.ســی هســتیم .در
حال حاضر  9ســطح مقطع داریم و ســری  60چهار
حفره را تولید میکنیــم .در آینده نزدیک محصوالت
دیگری را تولید و روانه بازار خواهیم کرد.
 .2مشــکل اول روزهای برگزاری این نمایشــگاه بــود .ای کاش برنامهریزی
بهگونــهای بود که حداقل دو روز تعطیل جزو روزهای کاری نمایشــگاه نهم قرار
میگرفت ،یعنی به جای اینکه روز نخست نمایشگاه جمعه بود ،نمایشگاه روز جمعه
به انتها میرســید .دوم اینکه ،برای غرفهسازی مجبور بودیم فقط با شرکتهایی
کار کنیم که با نمایشــگاه قرارداد داشتند و از این جهت محدودیتها و مشکالت
بســیاری برای ما ایجاد شد .ما طرحهای بســیار بهتری داشتیم که نتواستیم آنها
را پیاده کنیم .همچنین غرفه ویژه شــدن ورودی سالنها سیاست منطقی نبود.
 .3قطعا تاثیرات بســیاری میتواند داشته باشد .اما باید به این نکته توجه داشت
که یک ســال زمان بســیار کمی بــرای ارائه محصوالت جدید اســت و اگر این
نمایشــگاه هر دو سال برگزار میشد حتما کارآمدی بسیار بیشتری میداشت.
فرهاد قادری | صدرا ابزار پارسیان

ابوالفضل خانمیرزایی | آلفورال
 .1محصــوالت آلفــورال بهتازگــی تولید شــده
اســت .این پروفیــل آلومینیومی که بــازار هدفش
تولیدکننــدگان پنجرههای یو.پی.وی.ســی هســتند
از چهــار مزیت برخوردار اســت :آلفــورال با تمامی
یراقآالت یو.پی.وی.ســی کار میکند؛ بهراحتی مونتاژ میشــود؛ قیمت بســیار
مناســبی دارد؛ و از زیبایی خاصی برخوردار است .برآورد ما این است که آلفورال با
اتکا به این ویژگیها بازار را متحول خواهد ساخت.
 .2مشــکل خاصی نداشتیم و اتفاقا با اســتقبال قابل توجهی هم روبهرو بودیم.
تبلیغات نمایشگاه هم قابل قبول بود.
 .3چنین نمایشــگاههایی در خصوص معرفی محصوالت ،برندها و فناوریهای
جدید و مســائل پیرامونی آنها میتوانند بســیار مفید باشــند .مســلما اگر چنین
نمایشــگاهی وجود نداشت معرفی یک محصول جدید یا معرفی ویژگیهای خاص
یک محصول با مشــکل مواجه میشــد .این نمایشــگاه دریچهای است برای هر
تولیدکننده که محصوالت خود را ارائه کند.
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 .1برای این نمایشــگاه یکســری پروفیــل جدید و یک
ســری لیفتانداســاید جدید آوردیم .این سیستم بهطور
کامل عایق بوده و در هر شرایطی مانع از عبور آب میشود.
 .2زمان برگزاری نمایشــگاه بههیچوجه مناسب نیست.
ضمن اینکه امســال روز اول نمایشگاه جمعه بود و بنابراین سه روز از نمایشگاه در روزهای
اول هفته برگزار شــد که این امر هم از کارایی نمایشــگاه کاســته اســت .بهتر است این
نمایشــگاه در روزهای پایانی هفته برپا شود .به غیر از این موضوع ،ما هیچ رضایتی از این
نمایشــگاه نداریم و احتماال ســال بعد در آن شــرکت نمیکنیم .با توجه به هزینههایی که
صرف کردیم نتیجهای قابل قبولی دریافت نکردهایم.
 .3به نظر من برگزاری این نمایشــگاه با این شــرایط که مشــاهده میکنید بههیچوجه
بهصرفه و مثمرثمر نیســت ،بهنحوی که شرکت در نمایشگاههای شهرستان برای ما بسیار
مفیدتر است.
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گزارش ویژه

مجتبی جانجان | تورآسا
 .1شــرکت مهندسی بازرگانی تورآســا در زمینه تولید و
واردات انواع توری ،یراقآالت و ملزومات در کشور فعالیت
میکند .تورآسا که شش دوره حضور در نمایشگاه تهران را
در کارنامه خود دارد توری پلیســه آنتیک را با تقویت کیفی
بهعنوان محصول برتر در نمایشگاه امسال عرضه کرده است.
 .2امسال به دلیل اینکه غرفه ویژه گرفتیم و هزینه بیشتری پرداخت کردیم خوشبختانه
همه خدمات هم خوب و قابلقبول بود! افتتاح نمایشگاه در روز جمعه هم باعث شد مشکل
ترافیک در اطراف نمایشــگاه کمتر باشد و راحتتر وارد نمایشگاه شویم .البته بهتر است که
یک پنجشــنبه و جمعه حتما در طول برگزاری نمایشــگاه باشد چون روزهای تعطیل تعداد
بازدیدکننده بیشتری امکان حضور در نمایشگاه پیدا میکنند.
 .3متاســفانه به دلیل ضعفهــای بنیادینی که صنعت ما دارد مواردی مانند نمایشــگاه
نمیتواننــد کمــک آنچنانی به بهبــود وضعیت آن کننــد اما بااینحال بودن نمایشــگاه
بهتر از نبودنش اســت .نمایشگاه باعث میشود مشــتریان جدید با مشاهده محصوالت و
توانمندیهای شــرکتها جذب شوند و این بهترین دستاورد نمایشگاه است.
علی چراغلو | آران سیج
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 .1تمامــی محصــوالت مربــوط بــه در ،پنجره و
نمای ســاختمان را ارائه میدهیم .شاترهای برقی با
بازشوهای فرانسوی کامل بازشو ،سیستمهای اسالید
و لیفتانداسالید در ابعاد مختلف و سیستم کرتینوال
یونیتایز برای ســاختمانهای بلندمرتبه که در مقابل زلزله مقاومت بســیار دارد از
جمله محصوالتی است که به این نمایشگاه آوردهایم.
 .2با مشــکل خاصی روبه رو نبودیم و تبلیغات هم بسیار مناسب بود.
 .3چنین نمایشــگاههایی میتوانند تاثیر زیادی بر مصرف انرژی داشته باشند .به
هرحال افزایش اســتفاده و همهگیر شدن چنین سیستمهایی میتواند باعث زیبایی
و استحکام و به خصوص صرفهجویی در مصرف انرژی شود.
مهدی عظیمی | آلومینیوم کوپال اصفهان
 .1در زمینه تولید انــواع مقاطع پروفیل آلومینیوم فعالیت
داریــم .سیســتمهای جدیــد ترمالبریــک و کرتینوال
محصوالت جدید ما هســتند .البته قالبهای سیســتمهای
ترمال بریک اختصاصی خودمان بوده است .همچنین کلیه
قالبها به نام کوپال ثبت و طراحی آن نیز در داخل مجموعه کوپال انجام شده است .مواد
به کار رفته در آن نیز از مواد اســتاندارد روز انتخاب شده است و ما برای این محصول خود
 30ســال ضمانت میدهیم .ضمن اینکه کار با سیســتمهای ترمالبریک کوپال نیز توسط
کارشناسان مجموعه کوپال آموزش داده میشود.
 .2اول اینکه زمان نمایشــگاه بههیچوجه مناســب نیســت .دوم ،در زمینه غرفهســازی
مشــکالتی داشــتیم .به دلیل تخصصی بودن کار ما ،غرفهســازی باید حتما تحت شرایط
خــاص و توســط افراد متخصص صــورت گیرد ،اما امســال به ما اعالم کردنــد که باید
غرفهســازان نمایشگاه این کار را انجام دهند و چون آنها از تخصص الزم برخوردار نبودند
ما مجبور شــدیم هم هزینههای غرفهسازان و هم هزینههای نصابان را متقبل بشویم.
 .3چنین نمایشگاههایی بسیار مفید هستند و محلی را برای تولیدکنندگان فراهم میآورند
که ضمن ارتباط نزدیک بــا مصرفکنندگان ،بتوانند با محصوالت و فناوریهای جدید نیز
آشنا شده و خود را ارتقا دهند.

گزارش ویژه

علیرضا شامی | Masterwin
 .1نســخه بهروز شده مســتروین برای اندروید و آی.او.
اس را به این نمایشــگاه آوردیم .مزیت این نسخه موبایلی
مســتروین آن اســت که بهطور کامل با نســخه دسکتاپ
سینک میشود و در نتیجه راندمان کار را افزایش میدهد.
 .2امســال صدور کارت را برای غرفهداران محدود کردند .این مسئله برای ما مشکالتی
ایجاد کرد .ما یک غرفه  50متری داریم که فقط  4کارت بدان اختصاص دادهاند .در حالی
کــه برگزارکنندگان باید بر اســاس نیروی کار مورد نیاز کارت صادر کنند .از ســوی دیگر
این امر نشــان میدهد متولیان نمایشگاه تدارک کمتری برای این دوره دیدهاند و از همین
جهت تعداد کارت کمتری صادر کردهاند که این امر نشــان از ضعف مدیریتی دارد.
 .3این نمایشــگاه تخصصیترین نمایشگاه کشور اســت و همه نگاهها به این نمایشگاه
است و همه بهروزترین محصوالت و خدمات خود را در آن معرفی میکنند و این نمایشگاه
میتواند موتور محرکه کل صنعت باشــد .اما زمان نامناســب آن در زمستان از کارایی آن
بســیار کاسته اســت .به هر حال این امر دال بر بیبرنامگی و بیمدیریتی یا اولویت ندادن
به این صنعت است.
علی نواب کاشانی | ارسیپن

اکتای قاضی | پراتیک
 .1در زمینه تولید پروفیل یو.پی.وی.ســی در استان
گلســتان فعالیت داریم .در این نمایشگاه یک پروفیل
درخشــنده به صورت کانســپت معرفــی کردهایم و
در آینــده آن را به تولید انبوه میرســانیم .رنگ این
پروفیل متالیک و درخشــان اســت .همچنین تولیدات لمینیت خود را آغاز کرده و
در خدمت مشتریان محترم هستیم.
 .2زمان برگزاری این نمایشــگاه اصال مناسب نیست .در برف و یخبندان رفت و
آمد بسیار سخت اســت .همچنین نمایشگاه را یک روز دیرتر تحویل دادند و همه
غرفهها مجبور شــدند تا صبح روز اول و در مقابــل بازدیدکنندگان به کار تکمیل
غرفه مشغول باشند.
 .3نمایشــگاه بینالمللی نباید فقط دنبال جذب مشــتری باشد بلکه باید معرفی
محصوالت جدید و ایدههای جدید را دنبال کند تا نمایشــگاه محملی باشــد برای
ایــده گرفتــن و در کنار این امر مشــتری هم میتوان جذب کرد .البته سیاســت
پراتیک این نیســت که کسانی را که تازه وارد این صنعت شدهاند جذب کند بلکه
در همه شــهرهای ایران به دنبال افراد با سابقه در زمینه تولید هستیم.
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 .1فروش پروفیل یو.پی.وی.ســی ســیفور را در
اســتانهای تهران ،قزوین و البرز برعهده داریم .در
این نمایشــگاه پروفیلهای رنگی که از یک طیف 7
رنگی برخوردار است عرضه کردهایم.
 .2از نحوه برگزاری نمایشــگاه نهم راضی هستیم و انتقاد خاصی نداریم.
 .3این نمایشــگاه در صنعت ما به نوعی تشــریفات تبدیل شده است که در آن
بیشتر به دیدوبازدید با همکاران و دوستان مشغول هستیم .وگرنه بازخورد چندانی
ندارد و ســال به سال هم از نظر تعداد غرفهگذار و نیز بازدیدکننده ریزش بسیاری
داشته است.
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گزارش ویژه

حسین نستروند | نستروند
 .1شــرکت تزریق پالســتیک نســتروند در زمینه تولید
قطعات پالســتیکی و دایکســت پنجره فعالیــت میکند.
شرکت نستروند ســابقه حضور در پنج دوره نمایشگاه در و
پنجره تهران را دارد و دو مدل دستگیره جدید پنجره و پنج
مدل دســتگیره سرویسی از جمله محصوالت جدید این شرکت در نمایشگاه امسال است.
 .2در خصــوص مدیریت و کارهای اجرایی نمایشــگاه بحث خاصی ندارم ولی موضوعی
که چندین بار نیز تذکر داده شــده ولی متاســفانه توجهی به آن نمیشــود زمان برگزاری
نمایشــگاه اســت .چون زمان برگزاری نمایشگاه به آخر ســال نزدیک است ما عمال بعد
از نمایشــگاه آنطور که بایدوشاید نمیتوانیم از دســتاوردهای نمایشگاه در برنامهریزی و
پیشبرد کارهایمان استفاده کنیم.
 .3اگر نمایشــگاه در زمان مناسب و با شرایط مطلوب برگزار شود حتما در کیفیت فعالیت
ما تاثیر خوبی خواهد داشــت چراکه باعث میشود محصوالتمان را که عموما جدید و بهروز
هســتند بهتر معرفی کنیم و به همین واسطه مشتریان جدیدی نیز پیدا کنیم.
سجادپورسلطانی | آتاپالست
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 .1با ســه برند در این نمایشــگاه شرکت کردهایم:
فنســترهاوس ،کارپن و آلوپوین کــه یک محصول
ترکیبی آلومینیوم و یو.پی.وی.ســی اســت .محصول
جدید ما در این نمایشــگاه آلواســکین اســت .یعنی
پروفیلهای یو.پی.وی.سی با کاورهای آلومینیومی.
 .2به غیر از زمان برگزاری این نمایشــگاه که اصال مناسب نیست ،شرایط کلی
برگزاری نمایشــگاه نهم راضیکننده بود و مشــکل خاصی نداشــتیم .اما تبلیغات
نمایشــگاه ضعیف بود .با اینکه بیلبوردهایی در برخی نقاط شهر نصب شده بود اما
حجم تبلیغات بههیچوجه راضیکننده نبود.
 .3نمایشگاههای این چنینی درخصوص معرفی محصوالت میتوانند نقش بسیار
مهمــی ایفا کنند .اما به نظر من باید فرصت بیشــتری برای تحقیق و توســعه به
مجموعهها داد تــا محصوالت و فناوریهای جدیدی را عرضه کنند .از این جهت
اگر برگزاری این نمایشگاه مانند بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا دوساالنه شود،
بسیار بهتر خواهد بود.
محمدرضا حاجبشیر | رباطوین
 .1ربــاط وین توزیــع برخی محصــوالت از جمله
پروفیل کارپن ،ندکس ،چســب ســیفیلیکس و یراق
آالت فــورس را بر عهــده دارد .در این نمایشــگاه
محصول جدیــدی نیاوردهایم اما در آیندهای بســیار
نزدیــک نوعی پروفیل ســری  70پنج کاناله با یک برند دیگــر را به بازار معرفی
خواهیم کرد.
 .2از نحوه برگزاری نمایشــگاه نهم راضی بودیم و مشکل خاص و قابل توجهی
وجود نداشت.
 .3نمایشــگاههای اینچنینی میتوانند تاثیرات بسیار مفیدی در بازار داشته باشند
به شــرط آنکه رقابت ســالمی میان مجموعهها وجود داشته باشــد؛ و دوم اینکه
محصوالت جدیدی در این نمایشــگاهها معرفی شوند .در غیر این صورت برگزاری
چنین نمایشــگاههایی تاثیر قابل توجهی در صنعت و بازار ما نخواهد داشت.

گزارش ویژه

علیرضا خان محمدی | واناوین
 .1در زمینــه تولید پروفیل یو.پی.وی.ســی در اســتان
اصفهــان فعالیــت میکنیــم .در آیندهای بســیار نزدیک
پروفیل ســری  60پنــج حفره را روانه بــازار خواهیم کرد.
قالبهای این پروفیل ســاخته شده و مراحل تست را پشت
سر میگذارد.
 .2خدمات این نمایشــگاه اصال مناســب نیســت .برای مثال صحن نمایشگاه برفروبی
مناســبی نشــده و یک مســیر مناســب برای حرکت مردم در صحن نمایشــگاه به چشم
نمیخورد .تبلیغات هم بســیار ضعیف بود و ما از این نظر هم رضایت نداریم.
 .3با توجه به اینکه در حال حاضر شــرایط بهگونهای شده که قیمت محصوالت اهمیت
بیشــتری پیدا کرده ،و مصرفکنندگان به دنبال محصوالت با قیمت مناســب هستند ،این
نمایشــگاه فرصتی را برای آنان مهیا میکند که بدون واسطه با محصوالت مورد نظر خود
آشنا شوند و در نتیجه باعث ایجاد رقابت میشود.
نسیم کیانی | ایتالیپن
 .1در زمینــه تولید پروفیل یو.پی.وی.ســی فعالیت

محسن معروفخانی | ماک ماشین
 .1امســال سعی کردیم دســتگاههای ایرانی که در
سراســر کشور تولید میشــود را به نمایشگاه بیاوریم.
بسیاری از این شــرکتها کوچک هستند و به تنهایی
نمیتوانند در نمایشگاه شــرکت کنند .اما محصوالت
خود را بســیار هنرمندانه ساختهاند .در این نمایشــگاه دو دستگاه جدید داریم :پانچ
هیدرولیــک و پانــچ پنوماتیک ،که کامال قابل رقابت با نمونههای خارجی اســت و
فروش فوقالعادهای داشــتیم و حتی چند شرکت خارجی از این ماشینآالت عکس
گرفتند .جالب اســت که این دستگاهها تولید دو جوان خوشفکر در نجفآباد هستند.
 .2مشــکل خاصــی نداریــم و راضی هســتیم .تبلیغــات هم خوب بــود؛ برای
تولیدکنندگان ایرانی خوب بوده و حمایت قابل قبولی از آنها به عمل آمده اســت.
 .3من از سال اول در این نمایشگاه شرکت کردم و امسال کامال برایم مشهود بود
که شرکتهای ایرانی نسبت به ســالهای گذشته رشد کردهاند؛ یعنی حمایتهای
زیادی از آنها کردهاند و این حمایتها نتیجه داده اســت .امســال نسبت به پارسال
رشد داشتهایم و بهتر بود.
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داریم .در حال حاضــر پروفیلهای لوالیی را عرضه
کرده و در ســال جدید پرفیلهای رنگی و لمینیتها
را به بازار ارائه خواهیم داد .همچنین ســری کشویی
پروفیلهای ایتالیپن با طراحی ســری لوالیی در سال آینده وارد بازار خواهد شد.
 .2مشــکل خاصی نداشــتیم و راضی هســتیم .تبلیغات هم خوب است .اما در
زمینه تبلیغات خودمان اندکی ســختگیری وجود داشــت .همچنین محدود کردن
غرفهســازها باعث ایجاد مشکالتی شد و هزینههای غرفهسازی را افزایش داد .ما
این امکان را داشــتیم که با هزینههای کمتر غرفه را بسیار بهتر طراحی کنیم ،اما
این قوانین دســت و پاگیر مانع از تحقق این امر شد.
 .3چنین نمایشــگاههای کامال مفید هستند ،بهویژه برای تولیدکنندگانی مانند ما
که برای اولین بار به این نمایشــگاه آمدهاند و قصــد دارند محصوالت خود را به
مصرفکنندگان معرفی کنند.
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گزارش ویژه

وحید جاللیپور | انجمن در و پنجره ایران
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 .1انجمن امســال را با پیگیری ســه هــدف آغاز کرد:
برنامهریــزی در خصــوص مــوارد آموزشــی؛ تغییرات در
اساسنامه؛ و تسهیل امور نمایشگاه برای اعضا .در خصوص
مــورد دوم ،باتوجه به خواســت همگانی بایــد تغییری در
فضای انجمن پیدا میشــد تا همه همکاران اعم از کلیه پنجرهســازان و صنایع مرتبط در
انجمن حضور و نقش بیشــتری داشته باشــند .در این جهت تالشهایی را آغاز کردیم و با
همکاری وزارت کار تغییراتی در اساســنامه به وجود آورده و زمینه کاری آن را وسعت داده
و نام آن را از انجمن تولیدکنندگان در و پنجره یو.پی.وی.ســی به انجمن تولیدکنندگان در
و پنجــره ایران تغییر دادیم .این تغییرات با محوریت این موضوع بود که هر متریالی که به
عایقسازی پوسته ســاختمان کمک کند و کلیه صنایع مرتبط ،بتوانند مشمول حال انجمن
باشــند .در خصوص نمایشــگاه هم کلیه اطالعرسانیها را مثل همیشه انجام دادیم و برای
جانمایی با شــرکت نمایشگاهی هماهنگی کردیم و قرار شد روند غرفهدهی آنالین باشد تا
یک فضای رقابتی خوبی در این خصوص شــکل بگیرد و همکاران به متراژ مورد نظر خود
برسند و طبق بازخوردهای موجود اکثرا هم راضی بودند.
 .2امسال مجریان نمایشگاه فرایند جانمایی ،ثبتنام ،غرفهسازی و مقدمات کار نمایشگاه
را تسهیل کرده و با تمام قوا در این مسیر به ارائه خدمات مشغول بودند .برغم وجود برخی
کم و کاستیها ،هیچ قصوری در این زمینه وجود نداشت .برای مثال ،شرایط دمایی سالنها
مناسب بوده و کوچکترین کمبودی را سریعا رفع کردهاند.
 .3من در چهار ماه گذشــته در چهار نمایشــگاه خارجی حضور داشتم .به نظرم پتانسیلی
که در این نمایشگاه هست شــاید در جمع آن چهار نمایشگاه نباشد .پتانسیل فوقالعادهای
در اینجا وجود دارد که از آن بهخوبی اســتفاده نمیشــود .این فضا میتواند به رونق کسب
و کار در ایــن زمینه کمک کند .همچنین این نمایشــگاه میتواند برای حضور در بازارهای
وسیع منطقه بسیار مفید واقع شود.
وحید روزبهانی | اطلس پویا اراک
 .1شــرکت اطلس پویــا اراک در زمینه اکســترود
آلومینیوم ،تولید مقاطع آلومینیومی ،مونتاژ در و پنجره
و تورهای پلیســه فعالیت میکنــد .چند مقطع جدید
پروفیل طرح ترک ،توریهای پلیســه و پروفیلهای
مورد استفاده در سازههای نمای شیشــههای سکوریت از جمله محصوالت جدید
شرکت اطلس پویا در نمایشگاه امسال است .شرکت اطلس پویا اراک دومین دوره
حضور در نمایشگاه تهران را تجربه میکند.
 .2چون بیشتر کارها از طریق اینترنت و روی سایت انجام میشد مشکل خاصی
وجود نداشت و نظم و دقت کار ستاد نمایشگاه هم خوب و قابلقبول بود .در مورد
استقبال از نمایشگاه هم به چند دلیل نمیتوان انتظار زیادی داشت ،یکی وضعیت
آبوهوا و سرمایی که به دلیل بارش برف اخیر به وجود آمده است و موضوع دیگر،
زمان برگزاری نمایشگاه و نزدیک بودن آن به پایان سال است .بااینحال در اولین
روز نمایشــگاه که اتفاقا جمعه بود ،میزان حضور بازدیدکنندگان نسبتا خوب بود.
 .3بدون شــک برگزاری این نمایشــگاه بر فعالیت صنعــت در و پنجره ما تاثیر
مثبت دارد چراکه باعث معرفی و شناخت شرکتها و محصوالت مختلف میشود.
ما بهجز نمایشــگاه کجا را داریم که بتــوان در این حجم محصوالت مختلف را به
مصرفکننده معرفی کرد و نقاط ضعف و قوت صنعت را شــناخت.

گزارش ویژه

خالد اسدی | پرشین پی.وی.سی
 .1در زمینه تولید پروفیل یو.پی.وی.ســی در استان
اصفهان فعالیت داریم .مجموعه پرشــین پی.وی.سی
بهتازگی پروفیلهای تکریل خود را تولید کرده است
که البتــه به این نمایشــگاه نیاوردهایم و در آیندهای
بسیار نزدیک به بازار خواهد آمد.
 .2برگزاری نمایشگاه شرایط خوبی داشت و مشکلی نداشتیم .تبلیغات نمایشگاه
هم عالی بود.
فقط اگر زمان برگزاری آن روزهای آخر هفته بود تعداد بازدیدکنندگان بیشــتر
میشد و بر کارایی این نمایشگاه میافزود.
 .3برگزاری نمایشــگاههایی از این دست تاثیرات بسیار زیادی بر بازار و صنعت
ما دارد .بهخصوص در این بازار که رکود بر آن حاکم اســت میتواند نقش بســیار
مفیدی داشته باشد.
شهرام احمدی آذر | صنعت دوام شیمی

علی جمشیدی | زرینه نقش مهشاد
 .1محصول جدید ما سیســتم پنجره اکو اســاید
اســت که جایگزیــن مناســبی بــرای پنجرههای
فولکسواگنی است .مزیت یراقآالت فولکسواگنی
آن است که به لحاظ فضایی مزاحمتی کمی در خانه
دارند ولی کارکردن با آنها ســخت است .اما سیستم اکو اسالید هم مزیت اول را
دارد هم کارکردن با آن بسیار آسان است .محصول دیگر ما نایت ونت است .این
سیســتم در پنجرههایی که توری نمیخورند یا آپارتمانهای کوچکی که در آنها
بخاری گازی روشن است ،بدون اینکه پنجره باز باشد اجازه تهویه هوا را میدهد.
 .2مشکلی خاصی نبوده و راضی هستیم .اما اطالعرسانی گستردهای را از سوی
مجریان نمایشــگاه ندیدم و ما خودمان برای مشتریان خود اطالع رسانی کردیم.
 .3آشــنایی با فناوریهای جدید این انگیزه را در مهندسان ایرانی ایجاد میکند
که به فکر ارتقای کار خود باشــند .یک فناوری جدید باعث تقاضا و بازار جدید در
نتیجه اشــتغالزایی و پویایی میشود .یک نمایشــگاه از آنجا که ایدههای نویی را
مطرح میکند محل مناســبی برای افزایش تولید ناخالص ملی است.
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 .1کار ما بیشــتر در حوزه نفت و گاز است .اما یک بخش
ســاختمانی نیز اضافــه کردهایم .این بخــش در خصوص
عایقهای درزگیر در و پنجرههای یو.پی.وی.ســی اســت.
همچنین یک ســری چسبهای شیمی ســاختمان عرضه
کردهایم .محصوالت شــیمی ســاختمان ،رنگ استخری ،چســب کاشی ،چسب کفپوش و
عایق دو جزئی نیز محصوالت دیگری هســتند که بهتازگی وارد بازار کردهایم.
.2مشــکلی نداشتیم همه چیز ازجمله تبلیغات عالی بوده است.
 .3برگزاری این نمایشــگاه خیلی مفید اســت .بهخصوص از نظــر اقتصاد مقاومتی برای
تولیدکنندگان داخلی خیلی خوب است .اگر مصرف کنندگان هر چه بیشتر به سراغ تولیدات
داخلی بیایند بســیار بهتر است که البته به کیفیت و نوع کار ما بستگی دارد.
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گزارش ویژه

مریم همتی | بهین سامان
 .1نســخه جدید آیویندور به نام iwindoor2
را رونمایی کردیم .این نســخه امکانات بیشــتری در
دو زمینــه آلومینیوم و یو.پی.وی.ســی دارد و تمامی
طراحیهای جدید را پوشش میدهد.
 .2امســال مشکل خاصی نداشــتیم به غیر از اختاللی که برف ایجاد کرد .اما از
حجم تبلیغات راضی نیســتیم و هر سال کمتر از سال قبل میشود.
 .3برگزاری این نمایشــگاه بسیار مفید است .چون مشتریان از راه دور میآیند و
ما میتوانیم اطالعات دقیق را به آنها ارائه دهیم .اما زمان آن بسیار مهم است .هر
سال که 5شنبه و جمعه جزو روزهای نمایشگاه بود بازخورد بسیار بیشتری داشت و
شهرســتانیها هم فرصت بیشتری داشتند تا به نمایشگاه بیایند.
فرهاد جاللیپور | پنساز
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 .1چند سیســتم جدید برای این نمایشــگاه آوردهایم .از
جمله یک سیستم یونیتایز که برای یک پروژه بسیار بزرگ
اســت و از صفر تا صدش طراحی شــده و به زودی ساخته
و نصب میشود.
 .2برگزاری نمایشــگاه بدون مشکل که نمیشود .اما همکاری دوستان نمایشگاهی خوب
بوده اســت .البته هزینهها خیلی باال هســتند و به نسبت آن امکانات کمتری ارائه میشود.
همچنین هوا ســرد است و از این جهت همه ناراحت هستند.
 .3برگزاری چنین نمایشــگاههایی باعث آشنایی همگان با فناوریهای نو شده و استفاده
از آنها را گســترش میدهد .همچنین اگر در این نمایشگاهها تبادل اطالعات صورت گیرد
بسیار مفید خواهد بود.
دستمالچی | عایق کویر یزد
 .1امســال در زمینه آلومینیوم بیشــتر کار کردهایم
و چند پروفیل جدید برای این نمایشــگاه آوردیم که
برخی از آنها وارداتی اســت و در آینده نزدیک روی
خط تولید قرار میگیرد.
 .2زمان این نمایشگاه اصال مناسب نیست .این موضوع را با مسئوالن نمایشگاه
نیز در میان گذاشتهایم که به ما گفتند درخواست خودتان را بدهید تا بررسی کنیم.
به نظر من باید شــش ماه اول باشــد .البته باید دولت امکانات بیشتری در اختیار
این نمایشگاه بگذارد .هزینهها هم بسیار باالست که باید فکری نیز برای آن شود.
 .3قطعا برگزاری چنین نمایشــگاههایی تاثیر دارد زیرا بازدید کنندگان میتواند
نمونهها و کیفیتهای مختلف را از نزدیک ببینند و با دســت باز انتخاب کنند.
محمد حقیقی | ساتیان
 .1تمام محصوالت خود را داخل وبســایت ســاتیان گرد
آوردهایم تا در دســترس همگان باشند .کاربری با سایت ما
هم بسیار آسان و عمومی است.
 .2مشــکل اصلی همان بحث ریالی و ارزی است که کار
را برای عرضهکنندگان برند خارجی مشکل میکند.
 .3نمایشــگاههای ایــن چنینی اگر به نحوی برگزار شــوند که شــرکتکنندگان ایده یا
محصولی نو داشــته باشــند تاثیر بسیار بیشتری خواهد داشــت اما چون بهصورت هر ساله
برگزار میشــوند فرصت ارائه ایده جدید نیست .اگر این نمایشگاه دوساالنه بود بهتر بود.

گزارش ویژه

امیر کاویانی | آریاسایان گستر
 .1در زمینه تولید دســتگاههای پلیســهگیری ،پولیش و
پرداختکاری فعالیــت داریم .پروفیل قبــل از آنادایز باید
پولیش شود و نیز یراقآالت در و پنجره بعد از تولید و قبل
از گرفتن پوشــش باید پرداختکاری شوند ،این فرایندها از
طریق دســتگاهها و تجهیزاتی که ما تولید میکنیم انجام میشود.
 .2نمایشــگاه فقط در زمینه تبلیغات ضعیف بوده و مشکل دیگری نداشته است .همچنین
در زمینه ارائه مدارک و رفتآمدهای مربوط به روند اداری مشــکالتی داشــتیم .به نظرم
اگر تمهیداتی قائل شــوند که این روند بهطور کامال آنالین طی شــود ،برای مجموعههای
تولیدکننــدهای مانند ما که در تهران نیســتند و در محل کارخانه خود حضور دارند بســیار
موثرتر خواهد بود.
 .3نخســتین مزیت نمایشــگاه این اســت که میتوان در آن مشتری جذب کرد.
وقتی نمایشــگاه تخصصی باشد هم که بســیار بهتر است .در اینجا تولیدکنندگان با
هم آشــنا میشوند و میتوانند همکاریهایی داشته باشند و همچنین با فناوریهای
جدید آشنا میشوند.
امیرحسین اسماعیلخانی |ایلیاصنعتپنجره

حسن کارگران کرمانیفر | کاسپین پروفیل
 .1در زمینه تولید اسپیســرهای بوتیلدار و ســاده
فعالیت داریم .کیفیت محصوالت ما بســیار باالست
و با فناوری روز دنیا مشــغول تولید هســتیم .بهطور
کلی تولیدات ما از هر نظر در سطح باالیی قرار دارد.
 .2برگزاری نمایشــگاه خوب بوده و انتقاد خاصی نداریم .بهجز اینکه یکســری
خدمات مانند موکت سالنها وضعیت مناسبی ندارند.
 .3نمایشــگاه محل بسیار مناسبی است برای اینکه مشتریان کاالهای مورد نظر
خود را پیدا کنند و بهصورت مســتقیم و با حذف واســطه با تولیدکنندگان ارتباط
برقرار کنند.
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 .1در زمینــه تولیــد درو پنجره فعالیــت میکنیم.
پنجره لیفتانداسالید و آلومینیوم اسکرتینگ از جمله
محصوالت نویی است که به این نمایشگاه آوردهایم.
این سیستم برای پروژههای خاص مورد استفاده دارد.
.2به هیچ وجه از زمان برگزاری این نمایشــگاه راضی نیستیم .هر سال هم این
مشــکل را بیان میکنیم ولی فایدهای ندارد .هوا در این مقطع از سال سرد است و
بارش برف ایجاد مشــکل میکند .مســئله دیگر این است که االن میانه بهمنماه
است و تا دادههای اینجا را مورد بررسی قرار دهیم به آخر سال رسیدهایم و دو ماه
اول سال هم که کاری انجام نمیشود .بنابراین نمیتوان از دادههای این نمایشگاه
استفاده کرد .این نمایشگاه باید در مهر یا شهریور برگزار شود .اگر سال دیگر زمان
برگزاری تغییر نکند ،ما در آن حضور نخواهیم داشت.
 .3در بازار ما قیمت و تغییرات قیمت بر همه چیز ســایه انداخته است .هر بار که
مــا میخواهیم متریال جدیدی بخریم باید کل ســود پروژه قبلی را نیز خرج مواد
اولیه کنیم .بنابراین در چنین شــرایطی نمایشگاه هیچ تاثیری ندارد.
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گزارش ویژه

ذوالفقار بفراجردی | اینال وین
 .1در زمینــه تولید پروفیلهای یو.پی.وی.ســی فعالیت
داریم و یکســال است که شــروع به کار کردیم .محصول
ما در این نمایشگاه پروفیلهای پنج کاناله لوالیی است.
 .2از نحوه برگزاری نمایشگاه کامال راضی هستیم.
 .3برگزاری نمایشگاه خیلی مهم و تاثیرگذار است .در اینجا همه از نزدیک محصوالت
و کیفیت آن را میبینند و از این نظر بســیار عالی اســت و من به این نمایشــگاه نمره
بیست میدهم.
مسعود هاشمی | ایران پالستیک
 .1در زمینــه تولیــد تولید گرانول پی.وی.ســی و
کلیه محصوالت نرم و خشــک پی.وی.ســی فعالیت
داریم .نوار پشــت چسبدار محصول جدید ما در این
نمایشگاه است.
 .2عملکرد نمایشــگاه بســیار ضعیف بوده اســت .خدمات مختلف مانند موکت
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سالنها بسیار ضعیف است .خدمات اطالع رسانی نیز قابل قبول نیست .با توجه به
هزینه هنگفتی که میگیرند اصال خدمات مناســبی ارائه نمیدهند.
 .3برگزاری نمایشــگاه تاثیرات بســیاری میتواند داشته باشــد به شرط اینکه
ســرویسهای الزم را بدهند .نباید به نمایشگاه بهعنوان منبع درآمد نگاه کرد.

احمد نجفی | ساکار
 .1در زمینــه تولید توریهای پلیســه و پردههای
داخــل شیشــه فعالیت داریــم .محصــول جدید ما
پردههای داخل شیشه مغناطیسی است.
 .2زمان نمایشــگاه که از جمعه شــروع شد اصال
مناســب نبود .تبلیغات هم کافی نبود .بقیه موارد راضیکننده بوده است.
 .3برگــزاری نمایشــگاه به لحاظ رقابتی که ایجاد میکند بســیار مفید اســت.
همانطــور که میبینیم قیمتها در حال تعدیل شــدن هســتند به نحوی که روی
مصرفکننده فشار کمتری وارد شود.
َ
علی شفیعی | عایق صنعت اش
 .1مــا در زمینــه تولیــد یکســری از قطعــات و
یراقآالت پنجــره فعالیت داریم .همچنین پنجرههای
یو.پی.وی.سی نیز تولید میکنیم.
 .2کلیه روال اداری نمایشــگاه را از طریق انجمن
انجام دادهایم و مشــکل خاصی نداشــتیم ولی تبلیغات کم بــود و همچنین تعداد
بازدیدکننده هم بسیار اندک است.
 .3برگزاری چنین نمایشــگاهها قاعدتا باید خوب باشــد اما با وضعیت اقتصادی
موجود ما با علم به اینکه حضور در نمایشــگاه در فروش ما هیچ تاثیری ندارد به
اینجا آمدهایم تا فقط حضور داشته باشیم.

گزارش ویژه

حسین محمدیان | آلفا پنجره ایرانیان
 .1نمایندگــی فــروش و خدمات پــس از فروش
ماشــینآالت کابان در ایــران را در اختیار داریم .در
صنعت یو.پی.وی.ســی دیگر محصول جدیدی وجود
ندارد ،ضمن اینکه سبد محصولی ما نیز کامل است.
 .2قوانین نمایشــگاه در خصوص غرفه باعث ایجاد مشکالتی برای ما شد .این
قوانین برای شــرکتهای غرفهساز شفاف نیست؛ مثال ما در غرفه خود یک ستون
طراحی کرده بودیم اما بعد به ما اعالم کردند که طبق قوانین شــما باید سه ستون
بزنید و این در نمای ماشــینآالت ما تاثیر منفی داشت .حال نمیدانم شرکتهای
غرفهســاز قوانین را نمیدانند یا قوانین شرکت نمایشگاهی شفاف نیست.
 .3نمایشــگاههای تخصصی یک زمان کارکرد بســیار خوبی داشتند اما االن با
توجه وضعیت موجود اصال مناسب نیستند .به نظرم باید سیر نزولی بازدیدکنندگان
در طول این سالها رصد و تحلیل شود و با نگاه آماری بررسی شود که چرا وضع
به این صورت درآمده و هر ســال آمار بازدیدکنندگان پایین آمده است.
فردین میرزاده کیا | تهران پالستیک کارگستر

هادی غضنفری | کیانره آورد
 .1نماینــده پروفیل هافمن در اســتان آذربایجان
شرقی و گیالن هستیم .در بخش یراقآالت خود چند
محصول جدید به این نمایشگاه آوردهایم.
 .2زمان برگزاری نمایشگاه دو مشکل اساسی دارد:
اول اینکه ســاعت نمایشگاه ساعت خوبی نیســت 9 .صبح تا  5عصر ،با توجه به
وضعیت تهران اصال زمان مناســبی نیســت .نمایشگاه در همه جای دنیا از  3تا 9
شب باز اســت تا همه به کارهای خود برسند .همچنین اولین روز نمایشگاه جمعه
بود که این هم بههیچوجه مناســب نیست .غیر از اینها مشکل دیگری نداشتیم.
 .3نمایشــگاه خیلی مفید اســت .اما به نظر من ،ما فروشندگان به جای اینکه به
دنبال منافع مالی باشــیم باید دنبال اخالقمداری باشیم یعنی اول باید با مشتری
ارتباط برقرار کنیم و ارتباط دوســتی داشته باشیم ،بعد دنبال پول و چک باشیم .ما
در این نمایشگاه برای مشترییابی شــرکت نکردیم بلکه برای تداوم دوستیها و
تجدید دیدارها و رفع کدورتها با دوســتان و مشتریان خود حضور داریم.
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 .1در زمینــه تولیــد نوارها و گســگتهای درزگیر
فعال هســتیم .در سال گذشته تالش داشتهایم تا همان
کیفیت نوارهای قدیم را باال برده و کاســتیهای آنها را
از هر نظر را رفع کنیم.
 .2به نظرم نمایشــگاه بدترین مدیریت خود را در این ســالن (خلیج فارس) داشته
است .دو روز اول بسیار سرد بود تا اینکه هوا گرم شد نه اینکه تغییری در سیستمهای
ســالن ایجاد شــود .به گفته مســئوالن ،این مشــکل به خاطر کهنه بودن تاسیسات
اینجاســت .بههرحال اصال راضی نیستیم و امسال ارائه خدمات خیلی ضعیف است.
 .3با این صنعت بیمار و اقتصاد مریض نمایشگاه تاثیری ندارد و فقط یک تقالست.
در واقع نمایشــگاه برای ما پاتوقی شــده برای تجدید دیدار با مشتریان قدیم و فایده
دیگری ندارد.
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محمد استقبال | شیش ه ایمنی شرق
 .1شــرکت شیشــهایمنی شــرق در زمینــه تولید انواع
شیشــههای صنعتی و ســاختمانی فعالیت میکند .شیشه
ایمنی شــرق در تمامی دورههای نمایشــگاه حضور مداوم
داشــته و در این دوره نیز شیشههای چاپ پرینت دیجیتال
را بهعنوان جدیدترین محصول خود به مشــتریان عرضه کرده است.
 .2نمایشــگاه امسال نسبت به سال قبل از لحاظ میزان بازدید ضعیفتر بود ولی از لحاظ
نحوه برگزاری مشکلی نداشت.
 .3حضور در نمایشــگاه برای شــرکتهای تولیدی در هر شرایطی چه دوران رکود و چه
زمان رونق بازار الزم و ضروری است .معرفی و شناساندن برند ،محصوالت و خدمات یک
شــرکت در نمایشگاه در پیشبرد اهداف آن شرکت بسیار تاثیرگذار است.

محرم اسماعیلپور | آلوپن
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 .1شرکت آلوپن در زمینه تولید انواع مقاطع پروفیل
آلومینیومــی و تولیــد و نصب در و پنجــره و نمای
آلومینیومی فعالیت میکند .سیســتم لیفتانداســاید
کشویی ،سیستم سرامیک کاستی و لوورهای متحرک
آلومینیومــی ازجمله محصوالت جدیدی بود که آلوپن در آخرین تجربه حضور خود
در نمایشگاه تهران عرضه کرده است.
 .2نمایشــگاه امسال نسبت به ســالهای قبل از نظم و ترتیب بهتری برخوردار
بود ولی به خاطر رکودی که در بازار هســت میزان اســتقبال بازدیدکنندگان نسبتا
ضعیف بود.
 .3اگر شرکتها با آخرین دســتاوردها و جدیدترین محصوالتشان در نمایشگاه
شــرکت کنند ضمن ایجاد حس رقابت سالم بین شــرکتها از یک جنبه آموزشی
خوبی نیز برخوردار خواهد بود که به رشــد و توســعه فنی و تکنولوژیکی شرکتها
کمک زیادی میکند.
حمیدرضا بحرانی | پارس جام
 .1هلدینگ شــرکت پارس جام اصفهان و سادات
صنعت جنوب با مشــارکت و همکاری در زمینه تولید
ماشینآالت تولید شیشــه دوجداره ،خط تولید کامل
شیشــه به روش اسپیســر حرارتی و تولید اسپیســر
حرارتــی فعالیت میکند .ایــن هلدینگ در اولین تجربه حضور در نمایشــگاه در
و پنجــره تهران جدیدترین دســتگاهها و محصوالت خود را به مشــتریان عرضه
کرده است.
 .2میزان اســتقبال از نمایشــگاه نســبتا خوب بوده و محصوالت ما چون جدید
هســتند و بهصورت کامل در داخل تولید شدهاند ،با استقبال خوب بازدیدکنندگان
مواجه هســتند .متاســفانه قیمت خدمات داخل نمایشــگاه خیلی گران اســت و
بهعنوانمثــال جرثقیلی که در جاهای دیگر با مبلغ  50هزار تومان کاری را انجام
میدهد در نمایشــگاه همان کار را با  5برابر قیمت انجام میدهد.
 .3ازجمله مزایای نمایشگاه این است که مرکزی برای ارائه دستاوردهای صنعت
در و پنجره اســت که مــا میتوانیم در این فضا آخریــن محصوالت صنعت را از
نزدیک ببینیم و درباره آنها بحث و گفتگو کنیم.

گزارش ویژه

جواد جعفری | البرز یراق
 .1شرکت آســیا جام پروفیل و البرز یراق در زمینه
تولید پروفیل در و پنجره یو.پی.وی.ســی فنســترمن
و واردات یراقآالت جویــس و ماکو فعالیت میکند.
نمایشگاه امســال هفتمین دوره حضور البرز یراق در
نمایشــگاه در و پنجره تهران اســت که با پروفیلهای لمینیت بهعنوان محصول
جدید در این نمایشگاه مشارکت کرده است.
 .2نمایشگاه امســال خیلی ضعیف است و مشــتریان ما تنها بازدیدکنندگان ما
بودند .در هیچ کجای دنیا افتتاح نمایشگاه تخصصی در روز تعطیل اتفاق نمیافتد.
اگر فصل نمایشگاه تغییر کند خیلی بهتر است.
 .3نمایشــگاههای مــا فقط محلی بــرای اعالم حضور اســت و هیچ محصول
جدیدی به نمایشــگاه نمیآید .ما هم بیشــتر برای رفاه حال مشتریانمان و تجدید
ارتباطاتمان به نمایشگاه آمدهایم.

حسین خادمی ولیپور | پایندژ

حسین روغنی | دُر رضا
 .1مجموعــه آلومینیوم ُدر رضا در زمینــه تولید پروفیل
آلومینیوم در و پنجره ،رنگکاری و دکورال فعالیت میکند.
چند سیستم جدید ترمالبریک ازجمله محصوالت جدید ُدر
رضا در اولین تجربه حضور این شــرکت در نمایشگاه در و
پنجره تهران است.
 .2چون اولین تجربه حضورمان در نمایشــگاه اســت نمیتوانیم مقایسه و انتقاد خاصی
داشــته باشــیم بااینوجود نمایشگاه تا این لحظه از میزان اســتقبال خوبی برخوردار بود و
مجموعه ما مشکل خاصی نداشــت .نمایشگاه میتوانست در زمینه تبلیغات و اطالعرسانی
عملکرد بهتری داشته باشد.
 .3از گذشــته تا به امروز ،نمایشــگاه از جمله اتفاقات مثبت صنعت ما بوده که در بهبود
شرایط کاری ما نقش تعیینکننده داشته اســت .نمایشگاه محل مناسبی برای معرفی کاال
و نشــان دادن مجموعهها به مخاطبانش است که اگر ما بخواهیم خارج از فضای نمایشگاه
این کار را انجام دهیم به زمان و هزینه بســیار بسیار بیشتری نیاز داریم.
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 .1شــرکت پاینــدژ تولیدکننــده پروفیلهــای و
یو.پی.وی.ســی چهار حفره سری  60در کشور است.
پایندژ نزدیک به یک سال است فعالیت تولیدی خود
را آغاز کرده و نمایشــگاه امسال اولین تجربه حضور
این پروفیل در نمایشگاه در و پنجره تهران است.
 .2نمایشگاه امســال عالی بود و ما راضی هستیم .با توجه به اینکه اولین دوره
حضورمان در نمایشگاه است از میزان استقبال بازدیدکنندگان بسیار راضی هستیم.
 .3چــون ما اولین حضورمان در نمایشــگاه اســت و تجربه زیــادی از بازخورد
نمایشــگاه نداریم باید ببینیم آینده چه خواهد شد و امیدوار هستیم اتفاقات مثبتی
برای ما روی دهد .نمایشــگاه محل مناسبی اســت تا محصول ما که جدید است
معرفیشده و سهمی از بازار را به خود اختصاص دهد.
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گزارش ویژه

علی نصیری اقدم | اسمارت وین
 .1محصول جدیدی که به این نمایشــگاه آوردهایم
سیســتم در و پنجرههای هوشمند است .این سیستم
قابلیتهــای زیادی دارد و قابل کنتــرل با کلید کنار
پنجره یا ریموت یا موبایــل بوده و همچنین به انواع
گازهای مختلف و دود حســاس اســت .این سیســتم برای خانههای مسکونی و
تجاری و پنجرههای دور از دســترس ،و نیز افراد معلول و سالخورده مناسب است.
 .2مشــکلی خاصی نبوده و از نمایشــگاه راضی هستیم .کم و کاستیها جزئی و
از نوع معمول آن بوده است.
 .3هر نمایشگاهی بازخورد خودش را دارد و میتواند در زمینه اطالعرسانی نقش
موثری ایفا کند .این نمایشــگاه هم محسنات خودش را دارد.
عرفان خاجی | صنایع شیشه خاجی
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 .1نماینده فنزی و چند برند دیگر در ایران هستیم.
کار اصلی ما ماشینآالت و مواد اولیه شیشه است .در
این نمایشــگاه محصوالت خود در زمینه شیشههای
دوجداره از مواد تا ماشینآالت را برجسته کردیم.
 .2تنها مشــکل ما این بوده اســت که اندکی قبل از برگزاری نمایشگاه به این
دلیل که شــرکتهای خارجی از حضور در نمایشــگاه انصراف دادند سالن ما تغییر
کرد و برای ما مشکالتی به وجود آورد.
 .3برگزاری این نمایشگاه تاثیرات زیادی دارد ،هم از این نظر که تخصصی است
و هم از این نظر که در تهران واقع میشود.
بهزاد نثاری | فرگان آسیا
 .1در این نمایشــگاه فویلهایی که تنوع رنگی گوناگونی
دارند و همچنین برندهای مختلفی را عرضه کردهایم.
 .2از زمان برگزاری نمایشگاه راضی نیستیم .بهطور کلی
خدمات خوب اســت هرچند ما هم انتظــار خاصی نداریم
بنابراین رضایت داریم.
 .3بزرگترین تاثیر نمایشــگاه برقراری ارتباط و همکاری بین شــرکتها است .مثال ما با
شرکت راسپینا وارد مشارکت شــدهایم و در واقع به مشتریان خود این پیام را میدهیم که
شرکتها با پیوســتن به هم میتوانند از بحرانهای اقتصادی عبور کنند و خود را از لحاظ
اقتصادی ترمیم کنند و شکوفا شوند.
رشید اسفندیار | پرسان صنعت
 .1محصــول جدید ما در این نمایشــگاه برند آکســور
اوکراین است که در زمینه یو.پی.وی.سی بوده و نمایندگی
آن را در ایران گرفتیم.
 .2تبلیغات این نمایشگاه چندان جالب و کافی نبود .اکثر
مشــتریان قدیمی بودند .اما از نظر نحوه برگزاری خیلی عالی بود.
 .3این نمایشگاه برای ما بسیار مفید است .از طریق نمایشگاه میتوانیم سیستمهای نوین
یراقآالت جی.یو و توانمندیهای آن را معرفی کنیم :سیســتمهایی مانند لیفتانداســاید،
فولدینگ و فولکس واگنی .در این نمایشــگاه توانســتهایم این سیســتمها را بشناسانیم و
مشــتریان از نزدیک آنها را ببینند و لمس کنند .از این نظر خیلی خوب بوده است.

گزارش ویژه

محمدرضا رجایی | آال
 .1در صنف دکوراتیو شیشه و توزیع انواع ملزومات توری
فعالیــت داریم .برای محصول جدید خود اطالعیهای دادیم
ولی معرفی آن در فروردین و اردیبهشت خواهد بود.
 .2از نظر غرفهســاز مشکل داشتیم و غرفهسازی در یک
مدت زمان کوتاه و با فشــار و اضطرس باال انجام شد .به نظرم باید نظارتی بر غرفهسازها
از سوی شــرکت نمایشگاهی وجود داشته باشد .ظاهرا چنین مرکزی وجود دارد اما به نظر
نمیرسد که چندان فعال باشد زیرا ما ندیدیم که کسی بر این روند و بر کیفیت و چگونگی
ساخت غرفهها نظارت داشته باشد.
 .3برگزاری نمایشــگاه باعث میشــود مشتریان جدید را بشناســیم و دوستان قدیمی را
دوباره میبینیم .همچنین محصوالت جدید به خوبی در این نمایشــگاه معرفی میشــوند
و کال بســیار خوب و تاثیر گذار اســت .اما برگزاری این نمایشــگاه بهنوعی نبوده که افراد
عادی هم عالقمند بشــوند و فقط متخصصان میآیند .همچنین کشــش بازار خیلی نسبت
به گذشــته ضعیفتر شده اســت .همانطور که میبینید نمایشــگاه در چنین سطحی بسیار
خلوت است.
محمد حسین فریور | واالد

مجید رضازاده | آراوین
 .1در زمینــه تولیــد پروفیلهای یو.پی.وی.ســی
فعالیت داریم .محصوالت ما حدود ســه ماه است که
تولید شده و تا چند ماه آینده سری  70و کشویی هم
به محصوالتمان اضافه میشود.
 .2اطالعرسانی عمومی در این نمایشگاه خیلی ضعیف بوده است .همچنین
در خصوص تهویه هوا مشــکالتی داشــتیم و بهطور کلی از این نمایشــگاه
راضی نیستیم.
 .3برگزاری این نمایشــگاه میتواند در روند برندســازی و معرفی محصوالت و
شــرکتهای جدید بسیار مثمرثمر باشد اما بسیار ضعیف برگزار میشود .بهتر است
برای جذب بازدیدکنندگان تدابیری اندیشیده شود.
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 .1محصوالت ما در و پنجره و نماهای آلومینیومی
است و سیستمهای در و پنجره و نماهای آلومینیومی
را تولیــد و اجرا میکنیم .برای کســانی که با ما کار
میکنند یک نرمافــزار اختصاصی با همکاری ارگاداتا
تهیه کردهایم که در واقع مزیتش نسبت به نرمافزارهایی که خود ارگاداتا در ایران
توزیع میکند این اســت که محاسبات ایســتایی نما را بر اساس استاندارد ایران و
نه اروپا انجام میدهد.
 .2نحوه برگزاری این نمایشــگاه در مجموع خوب بوده اما ســاعت بازدید اصال
مناسب نیست.
 .3برگزاری چنین نمایشــگاههایی قطعا بســیار مفید اســت چون بســیاری از
مصرفکنندگان مــا از توانایی تولیدکنندگان داخلی خبر ندارند و بســیاری گمان
میکنند محصوالت خارجی حتما از انواع ایرانی آن بهتر اســت در حالی که لزوما
این طور نیســت و آنها میتوانند در چنین نمایشگاههایی با این موارد آشنا شوند.
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بابک خدابنده | مهسان
 .1گروه مهســان در دو بخــش فعالیت دارد :بخش
شیشــه که در زمینــه تولید شیشــههای چندجداره و
دکوراتیــو فعال هســتیم و بخش تولیــد پروفیلهای
آلومینیومی .ما بــه تازگی نورد آلومینیوم را به کارخانه
اضافــه کردهایم .همچنین چســب جدیدی عرضــه کردهایم کــه کیفیت و قیمت
مناسبتری برای تولیدکنندگان دارد.
 .2از برگزاری این نمایشــگاه راضی نبودیم و انتظارات را برآورده نکرده اســت.
دردســرهایی در زمینه هماهنگیها داشــتیم به نحوی که تا لحظه آخر میخواستیم
حضور خود را لغو کنیم .البته ما بیشــتر برای اینکه فقط حضور داشــته باشــیم به
نمایشگاه میآییم.
 .3برگزاری نمایشــگاه تاثیرات مثبتی دارد .از جمله تاثیرات آن میتوان به آشنایی
با محصوالت جدید و رقیبان و شــناخت کم و کاستیها و ضعف خودمان اشاره کرد.
در نمایشــگاه میتوانیم از نیاز بازار آگاهی یافته و با همکاران ارتباط بگیریم.

شکراهلل احمدی | آلدورا
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 .1در زمینه تولید پروفیل یو.پی.وی.ســی در شهر
ارومیه فعال هستیم و برای این نمایشگاه پروفیلهای
رنگی را آوردیم.
 .2خدمات نمایشگاه بســیار ضعیف بوده و ناراضی
هستیم .کارتها را به سختی گرفتیم ضمن اینکه برای تمامی پرسنل ما نیز کارت
صادر نشــد و تازه برخوردهای نامناسبی هم صورت گرفته است.
 .3نمایشــگاه بر بازار شرکتها تاثیرگذار است به شرطی که اطالعرسانی خوبی
انجام شــود و خدمات مناسبی ارائه شــود .باید امکاناتی برای بازدیدکنندگان مثل
وســایل ایاب ذهاب عمومی مهیا شــود .زمان برگزاری این نمایشــگاه هم خیلی
مهم است.
پیمان خلیلزاده | ماوی
 .1البته من از مشتریان این شرکت در زمینه توزیع
و ســاخت پنجره با پروفیل ماوی هستم .پروفیلهای
قهوهای رنگ چوب که به صورت تولید اکســترودی
اســت نه لمینیت ،محصول جدید ماوی است .امتیاز
این پروفیل آن اســت که مغز و پوسته آن یک رنگ
اســت .ضمن آنکه قیمت این پروفیلها برای کســانی که خواســتار پروفیل طرح
چوب با قیمت اکونومی هســتند فوقالعاده مناسب است .این پروفیل ابداعی ماوی
اســت و قیمت آن حدود نصف قیمت پروفیلهای دورو لمینیت است.
 .2دو اشــکال در برگزاری نمایشگاه به چشم میخورد .اول اینکه یک روز کمتر
بــه ســازندگان غرفه وقت دادند و از این جهت در تنگنا قــرار گرفتیم حتی نصب
شیشــهها به صبح روز اول نمایشــگاه و جلوی دید بازدیدکنندگان موکول شــد.
تبلیغات نیز نسبت به سال گذشته کمتر بود ،بهحدی که بسیاری از مشتریان باخبر
نشدند .بهطور کلی برگزاری نمایشگاه راضیکننده نیست.
 .3این نمایشــگاه بیش از همه برای در و پنجرهســازانی که به دنبال مواد اولیه
هســتند مفید است ،زیرا میتوانند در نمایشــگاه با تولیدکنندگان و توزیعکنندگان
اصلی آشــنا شوند .اما سازندگان ســاختمان روزبهروز کمتر از این نمایشگاه بازدید
میکننــد و در نتیجه تولیدکنندگان پنجرهای که در این نمایشــگاه حضور به هم
میرسانند مغبون میشوند.

گزارش ویژه

سهیل عزیزی | پیچ سهیل
 .1صنایع پیچ ســهیل وارد کننده پیچهای مخصوص در
و پنجره و یراقآالت ،مگنت ،توری پلیســه و پرده پلیســه
و لوازم پنجره فعالیت میکند و نمایندگی رســمی باکهد
کانادا در ایران را نیز در اختیار دارد.
 .2وضعیت برگزاری و مدیریت نمایشــگاه امســال نسبت به ســالهای گذشته بهتر بود
ولی همچنان نواقص و کاســتیهایی وجود دارد که امیدواریم در نمایشگاههای آتی شاهد
این موارد نباشــیم .میزان استقبال بازدیدکنندگان با توجه به رکود حاکم بر بازار خوب بود.
 .3وجود نمایشــگاه در هر فعالیــت صنعتی ،تولیدی و بازرگانی بســیار الزم و ضروری
اســت .نمایشــگاه اگر مطابق با اســتانداردهای روز دنیا برگزار شــود مطمئنا در پیشرفت
و ترقــی صنعت ما تاثیرگــذار خواهد بود .تبلیغات موثر و اطالعرســانی قوی از مهمترین
ارکان برگزاری یک نمایشگاه استاندارد اســت که متاسفانه نمایشگاههای ما در این زمینه
ضعفهای اساسی دارند.
علیرضا حسینی | آلوم جام
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 .1شــرکت آلوم جام در زمینه تولید در و پنجره آلومینیوم
و یو.پی.وی.ســی و نمای کرتینوال فعالیت میکند .آلوم
جام در ششــمین تجربه حضور در نمایشــگاه در و پنجره
تهران ،پنجرههای قوس و خم خاص را عرضه کرده است.
 .2همینکه نمایشــگاه را محدودتر کردهاند و تعداد ســالنها کمتر شــده و هر سالن به
یک صنف و فعالیت اختصاص داده شــده اتفاق خوبی اســت که امیدواریم این موضوع در
ســالهای آینده هم ادامه داشته باشد .میزان بازدیدکننده نمایشگاه به خاطر شرایط بد آب
و هوایی کمتر شــده ولی همین تعدادی هم که حضور پیدا میکنند بازدیدکننده تخصصی
هستند که برای ما بهتر است.
 .3برگزاری نمایشــگاه اگر مدیریت خوب و تبلیغات مناســبی داشــته باشــد برای همه
دســتاورد مثبت دارد .نمایشگاه جایی است که از ایدهها و طرحهای جدید رونمایی میشود
و همانطور که از نامش مشــخص است محلی برای نشان دادن است ولی متاسفانه برخی
نمایشــگاه را با فروشگاه اشتباه میگیرند که دیدگاه اشتباهی است.
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رضا زمانی | وین کالس
 .1شرکت صنایع عایق پالست در زمینه تولید پروفیل
در و پنجره یو.پی.وی.ســی با برند وین کالس فعالیت
میکنــد .وین کالس در شــش دوره قبلی نمایشــگاه
حضورداشته و در نمایشگاه امسال برند دوم شرکت بانام
تکنو وین را رونمایی و عرضه کرده است.
 .2در نمایشــگاه امسال به خاطر بارش برف و مشکالتی که در فضای باز نمایشگاه
وجود داشــت تحویل ســالنها با تاخیر صورت گرفت و به همین دلیل ما با یک روز
تاخیر غرفهمان را تحویل گرفتیم که نتوانســتیم آنطور که بایدوشــاید غرفهآرایی را
انجــام دهیم .چون ما از شهرســتان آمدیم و  15تــا از نمایندگیهایمان هم در غرفه
مجاور ما حضور پیداکردهاند ،نیاز به زمان بیشــتری داشــتیم .در مجموع نمایشــگاه
امســال از نظر بازدید و نحوه برگزاری از سالهای قبل بهتر بود و ما راضی هستیم.
 .3یکــی از اصلیتریــن عواملــی که بــرای ســنجش و شناســایی تولیدکننده و
مصرفکننده وجود دارد همین نمایشــگاهها هســتند .نمایشگاه تخصصی در و پنجره
نســبت به نمایشگاه ساختمان نقش کلیدیتر برای ما دارد و ما هرساله بازخورد مثبت
آن را در فعالیتمان میبینیم.

گزارش ویژه

یعقوب محبوبی ملکی | پارس یراق پروفیل
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 .1شــرکت پارس یراق پروفیل در زمینه تولید انواع
یراقآالت یو.پی.وی.ســی ،پروفیلهای توری ثابت،
لوالیی ،رولینگ ،پلیســه و پرســان و کلیه پروفیلها
و یراقآالت دکوراتیو فعالیت میکند .شــرکت پارس
یراق پروفیل در تمامی دورههای گذشــته نمایشــگاه تهران حضور داشته است و
انواع پروفیل ریل کشــویی ،پروفیل توری پرســان مخصوص ،گلهای دکوراتیو
خورشیدی و شاهین طالیی از جمله محصوالت جدیدی هستند که این شرکت در
نمایشگاه امسال عرضه کرده است.
 .2خوشبختانه استقبال از نمایشــگاه امسال نسبت به سال گذشته خیلی بهتر
اســت .امور اداری اینجا تمامــی امور مربوط به ثبتنام و حضــور ما را به نحو
احســن انجام داد و ما از تالش و همکاری مجری نمایشــگاه راضی هستیم و
تشکر میکنیم.
 .3تبلیغات در کار ما بسیار تاثیرگذار است از جمله تبلیغ در نشریات که ما بخش
عمدهای از پیشــرفت کارمان در بحث فروش را مدیون این تبلیغات از جمله تبلیغ
در نشــریه پنجره ایرانیان میدانیم .نمایشگاه هم یک بخش مهم در بحث تبلیغات
است که فرصت مناســبی برای تولیدکنندگانی مانند ما به وجود میآورد تا بتوانیم
محصوالتمان را بهتر به مصرفکنندگان معرفی کنیم.
امید میراب | ویتانووا
 .1در زمینــه تولید پروفیل یو.پی.وی.ســی در جلفا
منطقــه آزاد ارس مشــغول فعالیت هســتیم .با تمام
مشکالت و موانع موجود با همان کیفیت سابق و مواد
اولیه استاندارد به تولید خود ادامه میدهیم.
 .2این بار مشــکل قابل ذکری نداشتیم .اما تبلیغات محیطی نمایشگاه چندان به
چشم نمیآید و وضعیت راضیکنندهای ندارد.
 .3چنیــن نمایشــگاههایی بهخصوص برای برندهای جدیــد میتواند بازخورد
بسیار خوبی داشته باشــد .اما نوع برگزاری آن نیز باید مناسب باشد تا نمایشگاه
از حالت فروشــگاهی در آید و به محلــی برای معرفی محصوالت و فناوریهای
جدید تبدیل شود.
شهاب الدین شفیعی | emmegi
 .1یک ســری گزینههای جدیــد روی محصوالت
خوداضافــه کردهایم که باعث میشــود راندمان کار
و کیفیت باالتر برود .مثال روی برش دوســر آپشــن
ارتفاعســنج و نگهدارنده میانی پروفیل اضافه شــده
که درواقع به خواســت مشــتری بوده و برای جلب رضایت بیشــتر مشتریان این
دستگاهها را ارتقا دادهایم.
 .2در این نمایشگاه با مشکل خاصی روبه رو نبودیم.
 .3در حال حاضر صنعت در و پنجره در مســیر رشــد قرار دارد و نیاز به یکسری
تبلیغات مانند برگزاری نمایشگاه دارد تا بخش آلومینیوم هم ارتقا یابد .سیستمهای
جدیــدی در خصــوص آلومینیوم وجود دارد کــه باید آنها را از طریــق تبلیغات،
نمایشگاهها ،کنفرانسها و کارگاههای آموزشی به عموم شناساند.

گزارش ویژه

محمدرضا زکی | روزلیا
 .1شرکت در و پنجره روزلیا در زمینه تولید انواع در
و پنجره یو.پی.وی.سی و خم پروفیل فعالیت میکند.
پنجره روزلیا در  4دوره نمایشــگاه در و پنجره تهران
حضور داشــته و درهای خودکار و هوشمند و کارهای
خم از محصوالت جدید این شرکت است.
 .2مدیریــت و مجری نمایشــگاه این دوره خوب بود و همکاری مناســبی با ما
داشت .اطالعرســانی و هماهنگیهای نمایشگاه هم از طریق سایت انجام میشد
و مشکل خاصی در این زمینه وجود نداشت.
 .3برگــزاری نمایشــگاه تاثیر مســتقیمی روی کار ما دارد و هرچه نمایشــگاه
پررونقتر باشــد بازدهی کار ما بیشــتر میشــود .فقط نکتهای که وجود دارد این
اســت که نمایشــگاه محل ارائه محصوالت و فناوریهای جدید است ولی برخی
از شــرکتها تنوع محصول خاصی ندارند و هرســال با همان محصوالت شرکت
میکنند .شــرکت ما بهمنظور حفظ برند و معرفی محصوالت جدید هر دو یا ســه
ســال یکبار در نمایشگاه در و پنجره تهران حضور پیدا میکند.
مجید موسوی | GSM
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 .1گروه صنعتی موسوی  GSMدر زمینه تولید و عرضه
یراقآالت توری پلیسه فعالیت میکند .این شرکت با ارائه
دکوراتیوهای شیشه بهعنوان محصول جدید ،اولین دوره
حضور در نمایشگاه تهران را تجربه میکند.
 .2از نحوه برگزاری و مدیریت مجری نمایشگاه بسیار راضی بودیم حتی در برخی
موارد که ما موضوعی را فراموش میکردیم از ســتاد نمایشــگاه تماس میگرفتند
و با پیگیری خوبشــان به ما یادآوری میکردند .میزان استقبال از نمایشگاه هم تا
اینجا خوب بوده و انتظار داریم بهتر شود.
 .3یقینا برگزاری نمایشگاه تاثیر خوبی دارد چراکه باعث میشود دست واسطهها
و دالالن قطع شود و تولیدکننده بدون واسطه با مصرفکننده ارتباط برقرار کند و
محصوالت با قیمت تمامشــده پایینتری به دست مصرفکننده برسد.
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راحله سپهری خامنه | آبنوس جام کرج
 .1شــرکت آبنوس جام کرج در زمینه تولید شیشه
سکوریت ،دوجداره ســاختمانی ،چاپ سیلک و چاپ
غلتکــی فعالیت میکند .محصول جدید این شــرکت
که ســومین دوره حضور در نمایشــگاه را پشت سر
میگذارد کارهای خم و لمینیت است.
 .2مدیریت و مجری نمایشگاه امسال نسبت به سالهای گذشته تا حدودی بهتر
بود و ما بهجز یک مورد که مربوط به جابهجایی پالن غرفهمان بود تاکنون مشکل
خاصی نداشــتیم .درخواستی که از مدیریت نمایشگاه داریم این است که غرفه هر
شرکت در یک جای ثابت و مشخصی باشد تا در ذهن مشتری بماند و الزم نباشد
هرسال دنبال آن شرکت بگردد.
 .3نمایشــگاه فرصت تبلیغاتی بسیار مناسبی است و در این نمایشگاهها میتوان
محصوالت را به مشــتریان بهتر معرفی کرد .نمایشگاه زمان خوبی است تا در یک
فضای دوستانه ســایر همکارانمان و حتی برخی مشتریانی را که تاکنون ندیدهایم
از نزدیــک ببینیم و همچنین از کارها و محصوالت جدید آگاهی پیدا کنیم.

گزارش ویژه

بهروز بنایی | آراد پنجر ه ایرانیان
 .1شــرکت آراد پنجرهایرانیان در زمینه تولید در و
پنجــره دوجداره و توری فعالیت میکند .پنجره مالتی
اســایدینگ با پروفیل ایرانی که ثبت اختراع آن نیز
بهتازگــی صورت گرفته اســت محصــول جدید این
شرکت اســت که در پنجمین دوره حضور در نمایشــگاه در و پنجره تهران آن را
عرضه کرده است.
 .2مدیریت و نحوه برگزاری نمایشــگاه امسال بهویژه از سال قبل خیلی بهتر بود
و ما راضی بودیم .میزان اســتقبال و حضــور بازدیدکنندگان در روز اول که جمعه
بود خوب و قابلقبول بود که امیدواریم بقیه روزها هم به همین صورت باشــد.
 .3کار تولیدی و فعالیت صنعتی به نمایشــگاه وابســته اســت و نمایشگاه جزء
جدانشــدنی آن است .نمایشگاه مانند ویترین صنعت عمل میکند و چکیده فعالیت
ما در نمایشــگاه عرضه میشــود .ما در نمایشگاه عالوه بر مشــتریان ،همکاران
جدیدی هم پیدا میکنیم که همین آشــناییها زمینهســاز همکاریهای خوبی در
آینده میشود.
وحید زینالزاده | پژوهش پلیمر فراز
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 .1شــرکت پژوهش پلیمر فراز در زمینه تولید انواع
چسب پلی ســولفید و درزگیر شیشــههای دوجداره
فعالیت میکنــد .محصول جدید شــرکت پلیمر فراز
ارائــه محصــوالت در بســتهبندیهای جدید برای
مصرفکنندگان جزء اســت که همزمان با ســومین دوره حضور این شــرکت در
نمایشگاه در و پنجره تهران عرضه شده است.
 .2درمجموع نحوه برگزاری نمایشــگاه امسال نسبت به دورههای قبل بهتر بود
و ما مشــکل خاصی نداشتیم .میزان اســتقبال تا اینجا بد نبود و امیدوار روزهای
آتی بهتر شود.
 .3نمایشــگاه اگر فقط برای دیدو بازدید و گپ زدن باشــد چندان مفید نیست،
اما اگر مانند کشــورهای بزرگ صنعتی شرکتهایی که محصول ،ایده ،خدمات یا
تکنولوژی جدیدی دارند در نمایشــگاه شرکت کنند بســیار بهتر خواهد بود .ولی
متاســفانه ما میبینیم که هرسال همان شــرکتها با همان محصوالت همیشگی
در غرفهها حضور پیدا میکنند که این کار دســتاورد ویژهای برای صنعت ما ندارد.

محمدرضا هاشمی | آریانا
 .1شــرکت توری ســازی آریانا در زمینــه تولید و
واردات انواع توری پلیســه ،یراق و ملزومات فعالیت
میکنــد .توریهای طرحدار محصول جدید شــرکت
آریانا اســت که در اولین تجربه حضور این شــرکت
در نمایشــگاه در و پنجره تهران در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفته است.
 .2یک ســری سختگیریهایی در زمان ثبتنام و گرفتن غرفه وجود داشت ولی
درمجموع خوب بود و نسبت به سالهای قبل بهتر بود.
 .3برگزاری نمایشــگاه به دلیــل حضور بازدیدکنندگانی از همه نقاط کشــور و

اســتانهای مختلف برای ما خیلی خوب است چراکه باعث میشود محصوالت ما
به افراد بیشــتری معرفی شود .از سوی دیگر نمایشــگاه باعث ایجاد رقابت بیشتر
بین تولیدکنندگان و افزایش کیفیت محصوالت میشود.

گزارش ویژه

حسین فیاضی | الماس جنوب
 .1شــرکت الماس جنوب تولیدکننــده در و پنجره
یو.پی.وی.ســی و آهنی اســت و با چارچوب پنجره
یو.پی.وی.ســی که نیازی به خــمکاری ندارد برای
اولین بار در نمایشــگاه در و پنجره تهران حضور پیدا
کرده است.
 .2با توجه به اینکه اولین ســال حضور ما در نمایشــگاه اســت و تجربهای از
ســالهای قبل نداریم نحوه برگــزاری و خدمات نمایشــگاه از مرحله ثبتنام تا
اینجای کار خوب بود و ما مشــکل خاصی نداشــتیم .فقط اگــر زمان آغاز بهکار
نمایشگاه روز جمعه نباشد و سعی شود روزهای پایانی نمایشگاه با روزهای تعطیل
همزمان باشــد بهتر است و میزان استقبال نیز بیشتر میشود.
 .3اگر نمایشــگاه بهصورت مطلوب و در روزهای مناسبی برگزار شود خیلی موثر
است چراکه باعث میشــود مصرفکننده محصوالت مختلف را از نزدیک ببیند و
با مقایسه کردن محصول موردنظرش را انتخاب کند.
احمد علیخانی | هلیپن

علی کریمیان | شهر آذر یراق صنعت
 .1شرکت شــهر آذر یراق صنعت در زمینه واردات
و توزیع یراقآالت در و پنجــره دوجداره آلومینیومی
فعالیت می کند .یراق صنعــت اولین دوره حضور در
نمایشگاه در و پنجره تهران را سپری میکند.
 .2برگزاری نمایشــگاه در حد متوســط بــود و نیاز دارد کــه روی برخی موارد
بیشــتر کار کنند تا نمایشگاهی در سطح خوب و مطلوبی داشته باشیم .پاسخگویی
مدیریت نمایشــگاه خوب بود ولــی نیروهای فنی ماننــد برقکارها و نصابهای
دیوارکها و پانلها کارشــان را بهدرســتی انجام نمیدادند و در مقابل انجام هر
کاری از غرفهدارها وجه اضافی درخواســت میکردند .این مسئله برای غرفهدارها
بهویژه غرفههای ارزی که پول زیادی بابت آن میگیرند اصال قابلقبول نیســت.
 .3نمایشگاه باعث میشود مصرفکننده با محصوالت تازه آشنا شود و با برقراری
ارتباط با واردکننده اصلی و دستاول ،دســت واسطهها کوتاه شود .تولیدکنندگان
هم با مشــتریان جدید آشنا میشوند و به توسعه بازار آنها کمک میکنند.
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 .1گــروه صنعتی هلیپن در زمینه تولید در و پنجره
یو.پی.وی.ســی و آلومینیوم و یراق و ملزومات توری
آکاردئونی و پلیســه فعالیت میکنــد .دو مدل قالب
توری پلیسه محصول جدید هلیپن در هفتمین دوره
حضور این شرکت در نمایشگاه در و پنجره تهران است.
 .2مدیریت و نحوه برگزاری نمایشــگاه امســال بســیار منظم و روی اصول و
مقررات بوده و ما راضی بودیم .فقط فضای بیرونی نمایشــگاه به دلیل بارش برف
و عدم برفروبی مشــکالتی برای تردد بازدیدکنندگان ما به وجود آورد و ترافیک
همیشگی نمایشگاه را تشدید کرده بود.
 .3مهمترین دلیل مشــارکت ما تولیدکنندگان در نمایشــگاه برندینگ و اعالم
حضور اســت .بااینوجود چون نمایشــگاه محل و فرصت مناســبی برای معرفی
محصوالت و تواناییهای شــرکتها است باعث ایجاد رقابت مثبت و سازنده بین
مشارکتکنندگان میشــود و بر روی کیفیت محصوالت و تولیدات این شرکتها
نیز تاثیر دارد.
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گزارش ویژه

فرهاد طالبی | پنجره پارس
 .1شــرکت پنجره پارس در زمینه تولید در و پنجره
یو.پی.وی.ســی و تــوری رولینگ و پلیســه فعالیت
میکنــد .پنجره پــارس چهارمیــن دوره حضور در
نمایشگاه در و پنجره تهران را تجربه میکند.
 .2هماهنگی و مدیریت نمایشــگاه امســال خوب بود .واقعیت این است که ما
مشــارکتکنندگان هم باید پیگیر باشــیم و منتظر نباشــیم همه کارها را دیگران
انجام بدهند .میزان اســتقبال با توجه به ســرمای هــوا در روز اول که جمعه بود
راضیکننــده بود ولی باید ببینیم بقیه روزها چگونه اســت .البته میزان اســتقبال
بازدیدکنندگان به محل غرفه هم بســتگی دارد و اگر جای مناســبی باشید نتیجه
بهتری میتوان گرفت.
 .3برگزاری نمایشگاه روی فعالیت ما صد درصد تاثیر مثبت دارد .ما در نمایشگاه
بهتــر میتوانیم محصوالتمان را به مصرفکننده معرفی کنیم و بدون واســطه با
مشتریان ارتباط برقرار کنیم.
امیرحسینعموشعبانی|نگارینپنجرهآفتاب
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 .1شــرکت نگاریــن پنجره آفتــاب در زمینه تولید
در و پنجره آلومینیــوم فعالیت میکند و همچنین در
خصوص نمای ســاختمان خدمات خود را به مشتریان
ارائه میدهد.
 .2مــا همیشــه در نمایشــگاههای در و پنجره و صنعت ســاختمان با جانمایی
غرفههــا مشــکل داریم چون متاســفانه طبق قاعده و قانون مشــخصی این کار
صورت نمیگیرد و مطابق میل و خواســته مجری نمایشگاه این جانماییها انجام
میشود .به همین دلیل هرسال با تغییرات زیادی در این زمینه مواجهیم که باعث
سردرگمی و نارضایتی ما و بازدیدکنندگان میشود.
 .3مطمئنا برگزاری نمایشــگاه بر وضعیت صنعت ما تاثیر دارد هرچند میزان این
تاثیرگذاری را نمیتوان مشخص کرد .ارتباط رودررو و بیواسطه میان تولیدکننده
و مصرفکننده مهمترین دستاورد نمایشگاهها است.
غالمرضا حکیمی | آکپا ایران
 .1شــرکت آکپــا ایــران در زمینه تولیــد پروفیل
آلومینیــوم اختصاصی و ترمالبریــک و رنگکاری
بــه روش آنادایز ،دکورال و الکترواســتاتیک فعالیت
میکنــد .آکپــا ایران که از ســال  1387در بیشــتر
دورههای نمایشگاه حضور داشته 8 ،مقطع و محصول جدید را در نمایشگاه امسال
به بازار عرضه کرده است.
 .2امــروز بهعنوان روز اول نمایشــگاه میزان اســتقبال بازدیدکنندگان خوب و
راضیکننــده بود و امیدواریم این روند ادامه داشــته باشــد .نکتهای که بهعنوان
انتقاد جدی ما به نمایشــگاه وارد است بحث زمان برگزاری نمایشگاه است که اگر
به همین منوال ادامه پیدا کند شــاید بهاتفاق ســایر همکاران و آلومینیومکاران در
ســالهای آتی از حضور در نمایشگاه انصراف دهیم .به نظر ما زمان مناسب برای
نمایشگاه نهایتا ماههای مهر و آبان است.
 .3نمایشــگاه تخصصی برای پیشرفت کار ما بسیار مفید است و حتی ما تصمیم
گرفتیــم حضور در نمایشــگاه صنعت ســاختمان را متوقف کنیــم و فقط در این
نمایشــگاه مشارکت داشته باشیم .چون هم مشــارکتکننده و هم بازدیدکننده در
این نمایشــگاه تخصصی هستند و حتی برخی بازدیدکنندگان با گفتن نقاط ضعف
و قــوت ما به بهبود کیفیت محصوالت ما کمک میکنند.

گزارش ویژه

رضا سینگری | کیانیت
 .1شــرکت کیانیت در زمینه تولیــد مقاطع پروفیل
آلومینیوم ،رنگآمیزی آنادایزینگ و الکترواســتاتیک
فعالیــت میکند .رنگهــای جدید آنادایــز از جمله
محصوالت جدید شــرکت کیانیت است که سابقهای
 40ساله در صنعت آنادایزینگ دارد.
 .2نمایشــگاه امسال تا اینجا بد نبود هرچند کاستیهایی وجود دارد که تا حدودی
طبیعی است و در همه نمایشگاهها وجود دارد.
 .3نمایشگاه جزء الینفک یک کار تولیدی است و مطمئنا تاثیر مطلوبی بر فعالیت
ما و رونق بازار خواهد داشــت .طبیعی است که دوران رکود و شرایطی که در حال
حاضر بر صنعت و بازار ما حاکم اســت باعث شــده استقبال از نمایشگاه کمتر شود
ولی مــا تولیدکنندگان باید خدمات و محصوالتمــان را بهگونهای عرضه کنیم که
باعث جذب بیشــتر بازدیدکنندگان شود .امیدواریم برجام و گشایشهایی که در این
زمینه به وجود آمده باعث شــود تا اوضاع صنعت و بازار ما بهبود پیدا کند.
علیرضا ماهر | کیمیا آلومینیوم پاسارگاد

فرزاد کالهدوز | ایده
 .1شرکت ایده در زمینه تولید ،واردات و توزیع انواع
یــراقآالت در و پنجره آلومینیومــی فعالیت میکند.
شــرکت ایده که اســپانیولت مخصوص در و پنجره
آلومینیوم را برای اولین بار در کشور تولید کرده است
ســومین دوره حضور در نمایشگاه در و پنجره تهران را پشت سر میگذارد.
 .2نمایشــگاه امسال بهویژه در زمینه تبلیغات و اطالعرسانی خوب بود و استفاده
از فضــای مجازی هم به این وضعیت کمک خوبی کرد .در بحث جانمایی غرفهها
شاید باورتان نشــود ولی با بازشدن سایت در کمتر از یک دقیقه تمامی غرفهها و
سالنها پر شد!
 .3در چند ســال اخیر که گســتردگی و تنوع محصوالت در بحث تخصصی در
و پنجره بیشــتر شده نمایشگاه بســیار پربارتر و مفیدتر شده است .ما در نمایشگاه
در و پنجره تهران بازدیدکنندگانی از شهرســتانها و نقاط مختلف کشور داریم که
موضوعی بســیار جالب و امیدوارکننده اســت .حضور در نمایشگاهها به ما کمک
میکنــد تا با دیدن محصوالت و فناوریهای جدید ،فکر و ایده تازهای به ذهنمان
برســد و تالش کنیم تا محصوالت بهتری به بازار عرضه کنیم.
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 .1شــرکت کیمیا آلومینیــوم پاســارگاد در زمینه
تولیــد پلیآمیــد و پرس اکســتروژن و تولید صفر تا
صــد پنجرههای آلومینیوم از تولیــد پروفیل تا مونتاژ
پنجره فعالیت میکند .تولید پلیآمیدهای نســوز برای
پنجرههای ترمالبریک برای اولین بار در کشور از جمله فعالیتهای شرکت کیمیا
آلومینیوم است.
 .2نمایشــگاه امســال تا اینجا که البته روز اول اســت خوب بود و باید دید در
روزهای آینده وضعیت چگونه خواهد شــد .شــرایط کلی نمایشــگاه نســبت به
دورههای قبل تا حدودی بهتر اســت و امیدواریم این روند ادامه داشته باشد.
 .3نمایشــگاه تخصصی در و پنجره نسبت به نمایشــگاه صنعت ساختمان شاید
از نظر تعداد بازدیدکننده و مشــارکتکننده کمتر باشد اما به دلیل تخصصی شدن
نمایشــگاه و حضور افراد متخصص و شــرکتهای مرتبط دستاورد بیشتری برای
ما خواهد داشت.
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رضا کاشانی | دیوا
شــرکت تولیدی صنعتی دیوا بابــل در زمینه تولید
پروفیل یو.پی.وی.ســی در و پنجــره فعالیت میکند.
شــرکت دیوا کــه در  9دوره نمایشــگاه در و پنجره
تهران حضور داشــته در نمایشگاه امسال پروفیلهای
لمینیت و کشویی را بهعنوان محصول جدید رونمایی و به سبد کاالیی خود اضافه
کرده است.
 .2نمایشــگاه به دو بخش تقسیم میشود یک بخش خدماتی است که مجری و
برگزارکننده به مشــارکتکننده ارائه میدهد که به نظر من در حد متوسط و نرمال
بود .بخش دیگر به حضور و مشــارکت همکاران ما مربوط اســت که متاسفانه به
دلیل عدم حضور و انصراف برخی شرکتهای مطرح همانطور که میبینید برخی
سالنها تکمیل نشد و مجبور شدند تعطیلشان کنند.
بســیار تاثیرگذار است .واقعیت
بخش |صنعت
 .3برگزاری نمایشــگاه بهویژه
پراتیک
اکتایدرقاضی
این اســت امروزه مصرفکنندگان برای خریدشــان وقت میگذارند و با آگاهی و
اطالعات کامل اقدام به خرید میکنند .در این نمایشــگاه بازدیدکنندگانی از نقاط
مختلف کشــور داشــتیم که با عالقه و هیجان در نمایشگاه حضور پیداکردهاند که
باعث خوشحالی ما است.
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سامان سهی کیش | پنجره آریا ()A.B.I
 .1گــروه صنعتــی آریــا در زمینه تولیــد پروفیل
یو.پی.وی.سی ،شیشــه دوجداره و سکوریت فعالیت
میکنــد .گــروه صنعتی آریــا در تمامــی دورههای
نمایشــگاه حضور مستمر داشته و در نمایشگاه امسال
از پروفیل لمینیت خود رونمایی کرده است.
 .2تراکم کاری و پشت سر هم بودن نمایشگاهها باعث میشود کیفیت برگزاری
نمایشگاه پایین بیاید و خدمات مناسبی به مشارکتکنندگان و بازدیدکنندگان ارائه
نشود .مورد بعدی برف و یخی است که در محوطه باز نمایشگاه وجود دارد و عدم
برفروبــی و تمیز کردن محیط در ترددها اختالل ایجاد کرده اســت .مورد دیگر
همزمان شــدن افتتاحیه نمایشگاه با روز جمعه است که متاسفانه اتفاق خوبی نبود
و بهتر اســت که روزهای پایانی نمایشگاه به روزهای تعطیل ختم شود.
 .3متاســفانه صنعت در و پنجره بهواسطه رکودی که در صنعت ساختمان داریم
روزهــای خوبی را ســپری نمیکند و طبیعتا نمایشــگاه در و پنجره هم اگر صرفا
مصرف داخلی داشــته باشــد نمیتواند کمکی به این وضعیــت بکند مگر اینکه
صنعت در و پنجره به فکر بازارهای خارجی و حضور در کشــورهای همسایه باشد
بابک عادل | بازرگانی عادل
 .1شرکت بازرگانی عادل در زمینه تامین مواد اولیه
شیشــه دوجداره و تولید جرجین بارها و دکوراتیوهای
شیشه دوجداره فعالیت میکند .عادل در اولین تجربه
حضــورش در نمایشــگاه در و پنجــره تهران برخی
دکوراتیوهای داخل شیشه تولید خودش را عرضه کرده است.
 .2نمایشــگاه امسال خوب بود و ما مشــکل خاصی نداشتیم .میزان بازدیدکننده
هم خوب بود و ما راضی هستیم.
 .3ما در نمایشگاه با مشــتریان جدید و حتی با برخی از مشتریانمان که تاکنون
از نزدیک مالقات نداشــتیم آشنا میشویم .نمایشــگاه محل مناسبی برای معرفی
محصوالت جدید است.

گزارش ویژه

حامد باغبان | پارس سدید
 .1شــرکت ایدهپردازان پــارس ســدید در زمینه تولید
ماشــینآالت تولید شیشــه دوجداره با برند پارس PSM
فعالیت میکند .پارس ســدید پنج دوره در نمایشــگاه در و
پنجره تهران مشــارکت داشته و امسال با دستگاه بوتیلزن
و سندبالست شیشه در نمایشگاه حضور پیدا کرده است.
 .2ما بیشــترین حجم مشــتری را از نمایشــگاه داریم .ما در نمایشــگاه عالوه بر کسب
اعتبار ،تعداد زیادی از مشتریان سال آیندهمان را نیز پیدا میکنیم .سال گذشته شرکتهای
ماشینســازی در یک سالن بودند ولی امسال آنها را در سالنهای مختلف پراکنده کردهاند.
 .3نمایشــگاه برای ما خیلی الزم و مفید اســت چون هم محصــوالت بهخوبی معرفی
میشوند هم مشــتریان بهراحتی به محصوالت دسترسی پیدا میکنند .حضور در نمایشگاه
نسبت به قیمت باالی تبلیغات تلویزیونی بهصرفهتر است.
اورمان قاسم نژاد | کیمیاگر

پوریا علیمحمدی | زرین پارس
 .1شــرکت زرین پارس نماینده شرکتهای رنولیت
و کالیبریــت آلمان و یونیمــاک ترکیه ،عرضهکننده
فویلهای لمینیت ،چسبهای لمینیت و ماشینآالت
لمینیشــن در ایران اســت .شــرکت زرین پارس در
ســومین دوره حضورش در نمایشگاه در و پنجره تهران جدیدترین محصوالت این
سه شرکت خارجی را به بازدیدکنندگان عرضه کرده است.
 .2برگزاری نمایشگاه کار سخت و طاقتفرسایی است .بهشخصه نمایشگاه سال
گذشته را بیشــتر پسندیدم چون تعداد شــرکتهای حاضر در نمایشگاه و کیفیت
محصوالت بیشتر بود.
 .3مســلما برگزاری نمایشگاه تاثیر مثبتی خواهد داشــت و اگر مدیریت بهتری
اعمال شــود و شرکتهای حاضر در نمایشگاه هم با وسواس بیشتری در نمایشگاه
حضــور پیدا کنند و محصوالت جدید و باکیفیتشــان را به نمایشــگاه بیاورند تاثیر
نمایشگاه بیشتر خواهد شد .آشنایی بازدیدکنندگان با محصوالت مختلف و شناخت
شــرکتهای مطرح از دیگر نکات مثبت نمایشگاههای تخصصی است.
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 .1شــرکت کیمیاگــر در زمینه تامین مــواد اولیه
افزودنیهای یو.پی.وی.ســی و مشــاوره و خدمات
مهندســی راهاندازی خطوط تولیــد فعالیت میکند.
کیمیاگــر چهارمیــن دوره حضور در نمایشــگاه در و
پنجره تهران را تجربه میکند.
 .2نحــوه برگزاری نمایشــگاه امســال بســیار منظم و دقیق بــود و هیچگونه
مشــکلی نداشــتیم منتها از لحاظ کیفی ســال قبل بهتر بود و امسال چون تعداد
مشارکتکنندگان کمتر شــده این افت کیفی محسوس است .برخی شرکتها به
دلیل انتقادی که نسبت به نامناسب بودن زمان برگزاری نمایشگاه داشتند و برخی
نیز به دلیل مشــکالت مالی و شرایط نابسامان اقتصادی ترجیح دادند در نمایشگاه
حضور پیدا نکنند.
 .3نمایشــگاههای تخصصی در همه جای دنیا بســیار مفید هستند و نمایشگاه
تخصصــی در و پنجره تهران اگــر بتواند عالوه بر شــرکتهای داخلی برخی از
شــرکتهای مادر و مطرح خارجی را هم به نمایشــگاه بیاورد یقینا تاثیر بســیار
مطلوبتــری بــر صنعت در و پنجره ما خواهد گذاشــت .در ایــن صورت میزان
بازدیدکنندگان هم افزایش پیدا خواهد کرد و شــرکتها نیز انگیزه بیشتری برای
حضور در نمایشگاه پیدا میکنند.
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گزارش ویژه

علی سیدنورانی | پروفیل پاسارگاد
 .1شــرکت تجارت گســتر مهر پویان پاســارگاد در
زمینه تولید پروفیل تقویتــی گالوانیزه و فروش پروفیل
یو.پی.وی.ســی فعالیت میکند .پروفیل پاســارگاد در
اولیــن دوره حضــور در نمایشــگاه در و پنجره تهران،
کســب نمایندگی فروش و توزیع پروفیل هافمن را اعالم کرد.
 .2مدیریت و نحوه برگزاری نمایشــگاه امسال با توجه به فصل سرما و بارندگیهای
اخیر خوب و راضیکننده بود .غرفه ما چون در فضای باز قرار دارد روز اول در محاصره
برف و یخ بود که بهســرعت نســبت به برفروبی و نظافت محیط اقدام کردند .میزان
بازدیدکننده هم تا امروز که سومین روز است خوب بود.
 .3قاعدتا برگزاری نمایشــگاه بهویژه برای صنفهای تخصصی بســیار مفید است.
اگر در نمایشــگاه محصوالت و تکنولوژیهای جدید عرضه شود و بازدیدکنندگانی از
سایر استانها و حتی خارج از کشور حضور پیدا کنند مفیدتر خواهد بود .زمان برگزاری
نمایشــگاه هم با توجه به فعالیت صنفی در و پنجره اگر در فصل پاییز باشد بهتر است.

محمد حنیفه | تهران رابر
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 .1مجموعــه تهران رابر در زمینه تولید گســگتها
و درزگیرهای در و پنجره یو.پی.وی.ســی و آلومینیوم
فعالیت میکند .تهران رابر در سومین دوره حضورش
در نمایشگاه تخصصی در و پنجره تهران از محصول
جدید  TPVرونمایی کرد.
 .2نمایشگاه امســال خوب و راضیکننده بود و ما مشکل خاصی نداشتیم .ما در
نمایشــگاههای قبل مشکالتی داشتیم ولی خوشبختانه در این نمایشگاه مشکالت
خیلی کمتر شــده بود .میزان بازدید و اســتقبال از نمایشگاه خوب بود و نسبت به
سالهای قبل تغییر محسوسی داشت ولی تا رسیدن به ایدهآل ما هنوز فاصله دارد.
 .3نمایشــگاه برای کار ما بسیار مفید است چون ما در نمایشگاه همکاران ،رقبا،
مشــتریان و ...را باهم میبینیم و درباره مســائل و مشــکالت از نزدیک صحبت
میکنیم .این صحبت رودررو باعث میشــود درک بهتری از مسائل و مشکالت به
وجود بیاید که در بهبود شــرایط کاری ما مفید خواهد بود.

جعفریان | چسب GMAX
 .1شــرکت کیمیا صنعت آویســا در زمینه عرضه
چســب  GMAXفعالیت میکند .ما ســومین دوره
حضور در نمایشــگاه تهــران را تجربه میکنیم و در
این دوره چسبهای پلیسولفاید را عرضه کردهایم.
 .2نمایشــگاه امسال نســبت به سال قبل بهتر بود و مشــکل خاصی برای ما
وجود نداشت.
 .3نمایشــگاههای تخصصی باید محلی برای عرضــه و ارائه محصوالت جدید
باشند و شــرکتهایی که محصول جدیدی تولید و ارائه کردهاند باید در نمایشگاه
مشــارکت کنند در غیر این صورت بازدیدکنندگان هم رغبــت و انگیزهای برای
حضور در نمایشــگاه پیدا نمیکنند .شــعار شــرکت ما که «نوآوری راز ماندگاری
اســت» در همین راســتا طراحی شده است و معتقدیم یک شــرکت با نوآوری و
خالقیت میتواند در بازار باقی بماند و مشــتریانش را حفظ کند.

گزارش ویژه

یوسف بیگی | پرووین
 .1شرکت پرووین در زمینه تولید پروفیل یو.پی.وی.سی
فعالیت میکند .پرووین با ارائه پروفیل کشــویی سری 60
بهعنوان محصول جدید ،پنجمین دوره حضور در نمایشگاه
در و پنجره تهران را تجربه میکند.
 .2نمایشــگاه امسال نمایشگاه نســبتا خوبی بود و بهجز مواردی مثل نظافت که هرروز
باید پول بدهیم تا داخل غرفه را جارو بکشــند بقیه موارد مشکلی نداشت و راضی هستیم.
 .3برگزاری نمایشــگاه صد درصد تاثیــر خوبی روی صنعت ما دارد .اینکه مشــتریان
از نزدیــک محصوالت مختلــف را میبینند و کیفیت آنها را مقایســه میکنند خیلی خوب
اســت .شرکتها هم بدون واســطه و بهصورت مســتقیم با مردم ارتباط برقرار میکنند و
محصوالتشان را ارائه میدهند.
سعید نصیری | مارال پروفیل ارس
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 .1شرکت مارال پروفیل ارس در زمینه تولید پروفیلهای
کامپوزیتــی (ترکیب آلومینیوم و یو.پی.وی.ســی) که برای
اولین بار در ایران تولید میشــود فعالیت میکند .شــرکت
مارال پروفیل ارس در اولین تجربه حضورش در نمایشــگاه
در و پنجــره تهران از پروفیل کامپوزیتی ترکیبی که بــرای اولین بار در دنیا با تکنولوژی،
مواد و طراحی صد درصد ایرانی تولیدشده رونمایی کرده است.
 .2نمایشــگاهها همیشه از لحاظ برگزاری و مواردی مانند زمان شروع و پایان نمایشگاه،
نظافت ،سیســتم سرمایش و گرمایش و ...مشــکالتی دارد ولی درمجموع نمایشگاه امسال
نمایشــگاه خوب و قابلقبولی بود و از استقبال خوبی نیز برخوردار بود.
 .3نمایشــگاهها یکی از ستونهای اصلی تبلیغات و معرفی محصوالت محسوب میشوند
بهویژه نمایشــگاههای تخصصی و بینالمللی که از کشــورهای دیگر نیز بازدیدکننده دارد.
مــا همین محصول جدیدمان را با رصد تکنولوژیهای جدید در ســایر نمایشــگاهها تولید
کردیم که امیدواریــم بتوانیم با ارائه این محصول قدمهــای خوبی در زمینه بهرهوری در
مصــرف انرژی برداریم .ایــن محصول قابلیت صادراتی باالیــی دارد و میتوان در همین
نمایشــگاههای بینالمللی آن را به سایر کشورها معرفی و صادر کرد.

97
بهزاد صمدی | فرتاب
 .1شــرکت فرایند تجهیــز فرتاب شــرکتی دانشبنیان
اســت که در زمینه طراحی و ساخت ماشینآالت خط تولید
شیشــه دوجداره فعالیت میکند .دســتگاه  CNCمحصول
جدید شــرکت فراتاب اســت که در اولین تجربه حضور در
نمایشگاه در و پنجره تهران رونمایی و عرضهشده است.
 .2در نمایشــگاه امســال ناهماهنگی و محدودیتهایی وجود داشــت که امیدواریم در
ســالهای آینده این موارد برطرف شــود .مهمترین مورد مربوط به بحث جانماییها است
که متاســفانه بعد از اینکه غرفهای برای ما مشــخص شــد و ما بر اساس آن برنامهریزی
کردیم چند روز مانده به شــروع نمایشــگاه اعالم کردند که غرفه ما تغییر کرده و باید به
ســالن دیگری برویم .اگر این تغییر صورت نمیگرفت یا زودتر به ما اطالع داده میشد ما
میتوانســتیم فکر بهتری برای تجهیز غرفه و استقرار دستگاههایمان بکنیم.
 .3برگزاری نمایشــگاه اگر با حضور شــرکتهای برتر و مطرح داخلی و خارجی باشد ما
را در یک رقابت ســازنده قرار میدهد که برای پیشــرفت و بهبود وضعیت صنعت ما بسیار
مفید خواهد بود .بســیاری از محصوالت تا زمانی که وارد نمایشــگاه نشــوند برای بازار و
مصرفکنندگان شناخته نمیشوند.

گزارش ویژه

محمد چراغی | صنعت ماشین
 .1شرکت صنعت ماشــین تولیدکننده ماشینآالت مونتاژ
در و پنجره دوجداره و دستگاههای رول فرمینگ در کشور
است .صنعت ماشین که هشتمین دوره حضور در نمایشگاه
را پشــت ســر میگذارد با دستگاههای ســری اکونومیک
بهعنوان محصول جدید در نمایشــگاه امسال حضور پیدا کرده است.
 .2ما از مدیریت و مجری برگزارکننده نمایشگاه صد درصد رضایت داشته و از تالشهایی
که برای این نمایشگاه انجام دادند تشکر میکنیم .تنها موردی که یک مقدار همه را اذیت
کرده برف محوطه اســت که هنوز بهصورت کامل تمیز نشده و تردد را مشکل کرده است.
میزان اســتقبال روز اول که جمعه بود خیلی خوب بود .شــاید نشــود بر اســاس یک روز
نتیجهگیری کرد ولی امیدواریم بقیه روزها هم شــاهد حضور پرشور بازدیدکنندگان باشیم.
 .3مســلما برگزاری نمایشــگاه بر فعالیت ما بیتاثیر نیســت .نمایشــگاه باعث میشود
مصرفکننده احســاس نزدیکی بیشــتری با تولیدکننده پیدا کند و حرفش را راحتتر بزند.
اگر نمایشگاه اطالعرسانی مناسبتری داشته باشد و بحث تردد و آمدوشد نیز تسهیل شود،
میزان تاثیرگذاری نمایشــگاه بیشتر میشود .متاسفانه بسیاری از تهرانیها هم از نمایشگاه
در و پنجره تهران و حتی محل نمایشگاه دائمی تهران خبر ندارند و باید تابلوهایی در نقاط
مختلف شهر برای دسترسی به نمایشگاه نصب شود.
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جالل کاظم نژاد | رئال وین
 .1شرکت رئال وین در زمینه تولید پروفیل یو.پی.وی.سی
و مونتاژ در و پنجره فعالیت دارد .پروفیل چهار کاناله سری
 60محصول جدید رئال وین اســت که در ششمین تجربه
حضور این شرکت در نمایشگاه تهران از آن رونمایی شد.
 .2دید من نســبت به نمایشگاه امسال مثبت است و چون بیشتر کارها بهصورت اینترنتی
و غیرحضوری انجام شد مشکل خاصی نداشتیم .یکی از مواردی که میتوان بهعنوان انتقاد
به نمایشگاه امسال مطرح کرد بحث تبلیغات و اطالعرسانی است که متاسفانه ضعیف بود و
بهجز یکی دوتا بنر در اطراف نمایشگاه اطالعرسانی چندانی صورت نگرفته بود .مورد دیگر
روزهای برگزاری نمایشــگاه است چون امسال روز افتتاح نمایشگاه جمعه بود که اصال روز
مناسبی برای شروع به کار یک نمایشگاه تخصصی نیست.
 .3من همیشــه به نمایشــگاه اعتقاد عمیقی دارم چون در مدتزمان محدودی و ظرف
ســه چهار روز تعداد زیادی بازدیدکننده و مشــتری به ما مراجعه میکنند که اگر بخواهیم
این تعداد مراجعهکننده را در حالت عادی داشــته باشــیم شاید در طول یک سال این اتفاق
بیفتد .اگر بتوانیم بازدیدکنندگانی از کشــورهای همســایه داشته باشیم اثرگذاری نمایشگاه
چند برابر میشود.
اکبر غفاری | پاپاوین
 .1شــرکت پاپاوین در زمینــه تولید پروفیل و در و
پنجره یو.پی.وی.ســی فعالیت میکنــد .پاپاوین در
اولین تجربه حضور خود در نمایشــگاه تهران پروفیل
چهار کانال سری  60پاپاوین را عرضه کرد.
 .2نمایشگاه امسال تاکنون عالی بود و با استقبال مناسبی روبهرو شد و امیدواریم
روزهای آینده هم بهتر شــود .بازدیدکنندگان زیادی از شهرهای مختلف داشتیم.
 .3نمایشــگاه باعث نزدیکی بازدیدکننده و تولیدکننده میشــود .بازدیدکننده از
نزدیــک محصوالت مختلف را میبیند و با شــناخت و آگاهی انتخاب میکند .در
نمایشــگاه مشتریان جدید پیدا میکنید و این برای ما خیلی خوب است.

گزارش ویژه

ایمان نجمی | شیلر
 .1گــروه صنعتــی شــیلر تنهــا نماینده رســمی
ماشــینآالت ایلمــاز ترکیــه و همچنیــن نماینده
انحصاری ماشــینآالت  RTGجهت راهاندازی خط
تولید در و پنجره یو.پی.وی.سی و آلومینیوم در ایران
اســت .شــیلر که در تمامی دورههای نمایشــگاه بهجز دوره اول حضور داشته با
پروفیلهای  ،FRPنســل پنجم در و پنجرههای دوجــداره فایبرگالس در نهمین
دوره نمایشگاه در و پنجره تهران مشارکت کرده است.
 .2نمایشــگاه امسال هم طبق روال قبلی بود و پیشرفت محسوسی نداشتند .این
نمایشــگاه میتواند به نحو بسیار مطلوبتری برگزار شود و امسال به دلیل اینکه
تعدادی از شــرکتها از حضور در نمایشگاه منصرف شــدند شرایط خوبی نبود و
سالهای قبل از این لحاظ بهتر بود.
 .3نمایشــگاه محــل و فرصــت مناســبی برای ارائــه محصــوالت و معرفی
توانمندیهای شرکتهاســت و مســلما نقش موثری در پیشــرفت صنعت دارد.
متاســفانه نمایشــگاههای ایران نسبت به ســایر کشــورها از قدرت تاثیرگذاری
آنچنانی برخوردار نیســتند و ما هم بهاجبار در این نمایشگاه شرکت میکنیم.

 .1شــرکت کیمیا صنعــت دکاموند نماینــده انحصاری
ندکس ترکیــه در زمینه تولیــد ،واردات و توزیع ملزومات
شیشــه دوجداره فعالیــت میکند .ندکــس باوجود حضور
چندین ساله در بازار ایران دومین دوره حضور در نمایشگاه
در و پنجره تهران را تجربه میکند.
 .2اطالعرســانی نمایشگاه امسال با توجه به کمک فضای مجازی خوب و قابلقبول بود.
اغلب مشــارکتکنندگان تمایل دارند روزهای پایانی نمایشگاه همزمان با پنجشنبه و جمعه
باشــد چراکه میزان بازدیدکننده در این روزها بیشــتر است .نمایشــگاه امسال اگرچه نمره
قبولی را دریافت میکند اما میتوانســت بهتر از این باشد و جای کار دارد.
 .3آشنایی با بخشهای گوناگون صنعت در و پنجره بهواسطه حضور شرکتهای مختلف،
از جمله امتیازات ویژهای اســت که یک نمایشــگاه خوب دارد و مــا باید از این فرصت به
نحو مطلوبی اســتفاده کنیم .حضور در نمایشگاه برای همه مفید است حتی شرکتهایی که
موفق به مشارکت در نمایشــگاه نشدهاند باید بهعنوان بازدیدکننده به نمایشگاه بیایند تا از
آخرین دستاوردها و اتفاقات صنعت آگاهی پیدا کنند.
بهنام محمدی | ماهد آلومینیوم
 .1شــرکت تولیدی ماهد آلومینیــوم در زمینه تولید انواع
مقاطع پروفیل آلومینیومی و آنادایز در اراک فعالیت میکند.
پنجرههای نمای یونیتایز محصول جدید ماهد آلومینیوم در
سومین تجربه حضور این شرکت در نمایشگاه تخصصی در
و پنجره تهران است.
 .2نمایشــگاه امســال نمایشــگاه خیلی خوبی بود فقــط میزان بازدیدکننــده بهویژه از
شهرســتانها کمتر بود که به نظر میرسد دلیل آن شرایط نامساعد آبوهوایی بود.
 .3اینکــه تمامی همکاران و رقبا در یک مکان جمع میشــوند و آخرین دســتاوردها و
محصوالت جدیدشــان را در معرض دید عموم قرار میدهند بیشــترین کمک را به رشد و
رونق صنعت ما میکند .اگر این فعالیتها در فضای مجازی هم تقویت شــوند تعداد بیشتر
و دایره گستردهتری میتوانند از مزایای آن استفاده کنند و از خیلی جهات بهتر خواهد بود.
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مجتبی شاهسواری | بندینی
 .1شــرکت بندینــی تولیدکننده تیغههــای عایق
پلیآمید بــرای مقاطع ترمالبریک در ایران اســت.
بندینی امسال دومین دوره حضور در نمایشگاه تهران
را تجربه میکند.
 .2نمایشــگاه امسال نمایشگاه خوبی اســت فقط اگر بهجای افتتاح نمایشگاه در
روز جمعه روز آخر با جمعه همزمان میشــد خیلی بهتر بود .سرمای هوا همروی
میزان بازدیدکننده تاثیر منفی داشــت که با برگزاری نمایشگاه در فصلهای دیگر
سال میتوان این مشکل را حل کرد .با توجه به فعالیت صنف و نوع کار ما بهترین
زمان برای برگزاری نمایشــگاه در و پنجره فصل پاییز است.
 .3مســلما هرچقدر یک مجموعه تولیدی در مســائل تبلیغاتی و مواردی که به
معرفی و شــناخت محصــوالت و خدمات آن کمک میکند حضور فعال داشــته
باشــد به نفع آن مجموعه خواهــد بود .یکی از بهتریــن فرصتها برای این کار
نمایشگاههای تخصصی اســت که بهصورت مستقیم و بدون واسطه با مشتری و
مصرفکننده ارتباط برقرار میکنیم.
پیمان حکیمی | یکتا درب
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 .1شــرکت یکتا درب در زمینه تولیــد در و پنجره
آلومینیومی و نمای کرتیــنوال فعالیت میکند .یکتا
درب در ششمین دوره حضور در نمایشگاه در و پنجره
تهران از سیســتم اکو اســاید که ترکیبی از سیستم

لیفتانداسالید و سیستم فولکسواگنی است رونمایی کرد.
 .2نمایشــگاه از لحاظ نحوه برگزاری خوب بود و ما مشــکل خاصی نداشتیم و
راضی هســتیم .از نظر بازدید و اســتقبال هم به خاطر رکودی که در بازار اســت
چنــدان جالب نبود بااینحال ما به اهدافی که داشــتیم دســت پیــدا کردیم و با
مشتریان خودمان ارتباط برقرار کردیم.
 .3نمایشــگاه تنها جایی اســت که مصرفکننده میتواند از نزدیک محصوالت
مختلف را مشــاهده کرده و با مقایســه آنها نسبت به خرید اقدام کند .شما در هیچ
جای دیگری نمیتوانید این تعداد شــرکت و محصول مختلــف و متنوع را یکجا
ببینید و این از مزیتهای ویژه هر نمایشــگاه تخصصی است.
امید آرشپور | زند الستیک
 .1شــرکت زند الســتیک در زمینــه تولید قطعات
الســتیکی و نوارهای  PDMدر صنعت در و پنجره
فعالیــت میکند .شــرکت زند الســتیک  8دوره در
نمایشگاه تهران مشــارکت داشته و امسال هم مانند
ســالهای قبل با چندین مقطع جدید در نمایشگاه حضور پیدا کرده است.
 .2نمایشــگاه امسال درمجموع بد نبوده هرچند تعدادی از شرکتهای مطرح در
نمایشگاه شــرکت نکرده بودند .میزان بازدیدها نیز مشــابه سالهای قبل بوده و
تغییر محسوسی صورت نگرفته است.
 .3برپایــی چنین نمایشــگاههایی بهویژه برای ما که جزو شــرکتهای میانی
هســتیم و با افراد و شــرکتهای خاصی ارتباط داریم بسیار خوب و مفید است .ما
مشــتریان بسیاری را در این نمایشگاه پیدا میکنیم و میتوانیم در فضایی مناسب
به توافقات کاری خوبی دست پیدا کنیم.

گزارش ویژه

خشایار تهرانی | پایدار ماشین
 .1شــرکت پایــدار ماشــین صنعــت خاورمیانــه
نمایندگی انحصــاری دو شــرکت ایتالیایی پرتیچی
اینداســتریز ( )PERTICIو کلوما ( )3Cتولیدکننده
ماشــینآالت مونتاژ و خمکاری در و پنجره آلومینیوم
و یو.پی.وی.ســی فعالیت میکند .شرکت پایدار ماشین در دومین تجربه حضور در
نمایشگاه تهران ،دســتگاه برش دو سر  PERTICIو دستگاه خم سهکاره  3Cرا
که توانایی خم پروفیلهای آلومینیومی ،یو.پی.وی.سی و فوالدی را دارد رونمایی
و به مشتریان عرضه کرد.
 .2نمایشگاه امسال در مجموع خوب بود و بهجز یک سری ناهماهنگیهایی که
در اوایل کار وجود داشت بقیه مسائل مشکل خاصی نداشت.
 .3در صنعت ما مهمترین اتفاق نمایشــگاه است چون در نمایشگاه با افراد
و شــرکتهای جدید آشنا میشــوید و محصوالت جدید را هم به مشتریان
معرفی میکنیم.
محمدرضا زهادی | شایکو

محمود زمانی | ابزارسازی زمانی
 .1شرکت ابزارسازی زمانی تولیدکننده انواع تیغچه
و قالبهای پنجره یو.پی.وی.ســی ،چوب و MDF
آلومینیــوم اســت .ابزارســازی زمانی بــا قالبهای
رگالژی جدید در سومین دوره حضورش در نمایشگاه
در و پنجره تهران مشارکت دارد.
 .2نمایشــگاه تا اینجا خوب بوده و مشــکل خاصی در برگزاری پیش نیامده که
امیدواریم نشانهای بر رونق بازار باشد.
 .3نمایشــگاه در بهبود شرایط کاری ما خیلی مهم است و اگر حتی سالیانه بیش
از یک نمایشــگاه برگزار شــود برای صنعت ما مفیدتر اســت .هر محصولی برای
اینکه در بازار موفق باشــد باید بهخوبی معرفی شــود و نمایشگاه فرصت مناسبی
است تا محصوالت جدید به بازار معرفی شوند.
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 .1شرکت پیشــگامان توســعه نمای ساختمان در
زمینــه تولید پروفیل و مونتاژ و فــروش در و پنجره
بــا برند شــایکو فعالیــت میکند .شــایکو در اولین
تجربــه حضور در نمایشــگاه در و پنجــره تهران از
محصوالت ســال  2017شــرکت تکنو ایتالیا ،پروفیل ســری  76و  86و سیستم
جدید لیفتانداسالید شایکو رونمایی کرد.
 .2چون تجربهای از نمایشــگاههای قبلی ندارم نمیتوانم درباره نحوه برگزاری
این نمایشــگاه نظر خاصی بدهم اما به دلیل اینکه حضور در نمایشگاه درمجموع
برای من کار لذتبخشــی است از نمایشگاه امسال راضی هستیم.
 .3نکته مهم این اســت که متاسفانه بســیاری از مردم ما که مشتریان و طرف
اصلی کار ما هســتند ،هیچ شــناخت و آگاهی نســبت بــه کار و محصوالت ما و
دستاوردهای فنی و تکنولوژی صنعت در و پنجره ندارند .نمایشگاه فرصت مناسبی
اســت تا ما این اطالعات را به جامعه منتقل کنیم و باعث رشد و پویایی صنعتمان
شــویم .نمایشگاه در تقویت خودباوری و عزتنفس فعاالن صنعت در و پنجره نیز
نقش مهمی دارد.
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هاشم غفاری | بازرگانی غفاری
 .1شــرکت بازرگانی غفاری نماینــده محصوالت
کونیک الماسه ترکیه در ایران است .بازرگانی غفاری
پس از  23ســال فعالیت برای اولین بار در نمایشگاه
حضور پیدا کرده است.
 .2نمایشــگاه امسال رویهمرفته مفید بود و ما نســبت به حضور در نمایشگاه
رضایت کامل داشــتیم .البته میزان اســتقبال از نمایشگاه متوسط بود ولی با توجه
به ســرمای هوا و مشکالت اقتصادی که وجود دارد تا حدود زیادی پذیرفتنی بود.
 .3میزان تاثیرگذاری نمایشــگاه بسیار زیاد است و از جمله نکات مثبتی که دارد
این اســت که محصوالت مختلف با کیفیتهای متنوع در دسترس مردم است که
میتوانند با مقایســه کیفیتها انتخاب بهتری داشته باشند .در واقع مسئوالن باید
نســبت به ورود کاالی تقلبی به داخل کشور دقت و ســختگیری بیشتری داشته
باشــند تا هم مصرفکننده با اعتماد بیشتری خرید کند و تولیدکننده داخلی هم با
انگیزه بیشتری فعالیت کند.
سعید بستانمنش | آریا آلومینیوم
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 .1شرکت آریا آلومینیوم در زمینه تولید توری پنجره
فعالیــت میکند .آریــا آلومینیوم بهجــز دوره اول در
تمامی دورههای نمایشــگاه در و پنجره تهران حضور
داشــته و امســال هم محصول جدیدش توری بدون
پیچ را به بازدیدکنندگان ارائه کرده است.
 .2نمایشگاه امسال نسبت به نمایشگاه سال قبل بهتر است چون میزان استقبال
شــرکتها از نمایشــگاه بهتر بود .باید نوآوری در نمایشــگاه بیشتر شود تا انگیزه
حضور بیشتری برای شرکتها به وجود بیاید.
 .3ما بهعنوان یک شــرکت باســابقه که ســالهای زیادی در نمایشگاه حضور
داشــتیم و مشــتریان زیادی ما را میشناســند برای اعالم حضــور و حفظ برند
کارمان در نمایشــگاه حاضر میشــویم .بااینحال تــاش میکنیم در هر دوره با
نوآوری و ارائه یک محصول جدید در نمایشــگاه شرکت کنیم .متاسفانه بسیاری از
شــرکتهای همکار و رقیب ما چنین دیدگاهی ندارند و هرسال با همان استایل و
همان محصوالت قبلی حضور پیدا میکنند.
سیروس جنابزاده | یراقآوران زحل
 .1شــرکت یراقآوران زحل در زمینه تولید قطعات
دکوراتیــو و تزئین داخل شیشــه دوجــداره و توری
پنجرههــای یو.پی.وی.ســی و آلومینیومــی فعالیت
میکند .چندین گل جدید با رنگهای متنوع از جمله
محصوالت جدیدی اســت که یراق آوران زحــل در چهارمین تجربه حضورش در
نمایشگاه تهران عرضه کرده است.
 .2نمایشــگاه امسال برای ما بسیار خوب بود و بیشترین مراجعهکننده و مشتری
را ما در این نمایشگاه داشتیم .اجناس جدید با تنوع رنگی و کیفیت باال باعث شده
تا بســیاری از اجناس ما جایگزین محصوالت مشابه خارجی شوند.
 .3اگر نمایشــگاههای تخصصی در و پنجره نبود من بهشخصه به این موفقیتها
نمیرســیدم و این مشــتریان را عموما در همین نمایشــگاهها به دست آوردهام.
یقینا برگزاری نمایشــگاه تاثیر بســیار زیادی روی فعالیت مــا دارد .هیچ فضایی
مانند نمایشــگاه برای معرفی و تبلیغ کار ما مفید نیســت .من امسال موفق شدم
برای صادرات مشــتری پیدا کنم که این را هم مدیون این نمایشــگاه و حضور در
نمایشگاه هستم.

گزارش ویژه

امیر روحانی | فاساد
 .1شرکت فاســاد مان آلومینیوم در زمینه مهندسی
طراحی نما و پوســته دوم ســاختمان و ارائه خدمات
مهندسی و مشــاوره فعال است .فاســاد که در همه
دورههای نمایشگاه مشــارکت داشته در این دوره از
پروفیل اختصاصی لیفت برای شیشــههای بزرگ خود رونمایی کرده است.
 .2نحوه برگزاری عالی بود و ایراد خاصی نداشــت ولــی میزان بازدید به دلیل
رکود بازار ضعیف بود و ما بســیاری از مشــتریان و کسانی را که انتظار داشتیم در
نمایشگاه ندیدیم.
 .3نمایشــگاهها ازلحاظ تبلیغات برای محصوالت و شرکتهای موفق و ترویج
فرهنگ اســتفاده صحیح از مصالح استاندارد میتواند نقش مهمی ایفا کند .اعالم
حضــور و حفظ برندینگ از دیگر نکات مثبتی اســت که حضور در نمایشــگاهها
میتواند برای شرکتها در برداشته باشد.

محسن کیارستمی | چهلستون

مجید خلیلیفر | اروم آلیاژ
 .1شرکت تولیدی صنعتی اروم آلیاژ در زمینه تولید
پروفیل آلومینیومی ترمالبریــک و نرمال و نماهای
شیشــهای فریملس و کرتینوال فعالیت میکند .اروم
آلیاژ در اولین تجربه حضور در نمایشــگاه در و پنجره
تهران ،لوورهای آلومینیومی بادگیر و بارانگیر را عرضه کرده اســت.
 .2از نظــر مدیریت برگــزاری نقص زیادی در کار نمایشــگاه ندیدم فقط بحث
تبلیغات نمایشــگاه میتوانست بهتر باشــد چون میزان بازدیدکننده ضعیف بود که
شاید به وضعیت رکود بازار مرتبط باشد.
 .3نمایشــگاه برای کار ما خیلی مفید اســت و هرچقدر بیشــتر باشد و تبلیغات
بیشتری برای اطالعرســانی مردم انجام بدهند بهتر است .بهویژه شهرستانها که
از زمان برگزاری نمایشــگاه اطالع پیدا نمیکنند و نمیتوانند در آن شرکت کنند.
ما چون مستقیما با این نمایشگاه ارتباط داریم از زمان و مکان نمایشگاه خبر داریم
ولی بسیاری از مردم نمیدانند.
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 .1شــرکت چهلســتون در زمینــه تولیــد در و
پنجرههــای یو.پی.وی.ســی و آلومینیومــی فعالیت
میکند .چهلستون سومین دوره حضور در نمایشگاه
در و پنجره تهران را تجربه میکند و در این نمایشگاه
با برند آلومینیوم چهلستون مشارکت داشته است.
 .2نمایشــگاه امسال از لحاظ نحوه برگزاری و میزان بازدیدکننده خوب بود چون
در موقعیت زمانی خوبی برگزار شــد .شرکتهای مطرحی هم در نمایشگاه امسال
مشارکت داشتهاند که باعث رضایتمندی بیشتر ما شده است.
 .3بــا توجه به رکودی که در صنعت ســاختمان و بازار ما وجــود دارد ،صنعت
در و پنجــره به چنین نمایشــگاههایی نیاز دارد تا کمی از ایــن حالت انزوا خارج
شــود .حضور در نمایشــگاه و معرفی توانمندی شرکت در ساخت در و پنجرههای
آلومینیومی از جمله اهداف ما برای حضور در نمایشــگاه امسال بود.
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هبت اهلل فاضلی | آبسکون
 .1شــرکت آلومینیوم آبسکون در زمینه تولید پروفیل
آلومینیومــی ،در و پنجــره آلومینیومی ،نمای شیشــه،
شــمش آلومینیوم ،نمای آلومینیــوم و پروفیل صنعتی
آلومینیومی فعالیت میکند .آبسکون بهجز یک دوره در
تمامی دورههای نمایشــگاه در و پنجره تهران مشارکت داشته و در نمایشگاه امسال
نیز سیستم جدید آبسکون را رونمایی کرده است.
 .2نحوه برگزاری نمایشــگاه خوب بود و ایــرادی نمیتوان گرفت تنها موردی که
بهعنوان یک انتقاد میتوان مطرح کرد این اســت که هیچکدام از مسئوالن کشوری
و وزارت صنعت ،معدن و تجارت به نمایشــگاه سر نمیزنند تا درد دل ما را بشنوند و
از نزدیک با مشکالت ما آشنا شوند.
 .3نمایشــگاه بهاندازه یک دانشــگاه میتواند به صنعت ،تکنولوژی و کارآفرینی ما
کمک کند .تبادل افکار و تکنولوژی که در نمایشگاه اتفاق میافتد میتواند صنعت ما
را خیلی جلو ببرد .بهعنوانمثال آلومینیوم در ســالهای اخیر رشد تکنولوژیک زیادی
داشــته که در همین نمایشگاه میتوان گوشههایی از این رشد و شکوفایی را دید.
حسن رضایی | پارس وین
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 .1شــرکت پارس وین در زمینــه تولید یراقآالت
اختصاصــی در و پنجره آلومینیومــی فعالیت میکند.
پــارس وین در  6دوره نمایشــگاه در و پنجره تهران
حضور داشته و در نمایشگاه امسال از یراق سه حالته
خود رونمایی کرده است.
 .2مدیریت و نحوه برگزاری نمایشــگاه امسال نسبت به سال قبل بهتر بود ولی
میزان اســتقبال ضعیفتر بود .دلیل این مسئله هم نوسانات قیمت و بیثباتی بازار
در سال گذشته است.
 .3برگزاری نمایشــگاه برای کیفیت کار و پیشــرفت شرکتها خیلی مهم است
چون یک رقابت ســالم میان شــرکتهای تولیدی به وجود میآورد تا در فضای
رقابتــی به ارائــه محصول بپردازند .ارائــه خدمات و تکنولوژی بــهروز مهمترین
دلیل حضور در نمایشــگاه است و باعث میشود شــرکتها برای سال آینده خود
برنامهریزی داشــته باشند تا با دستپر با سایر شرکتها رقابت کنند.
سعید صادقی | پارس ُکرنت
 .1شرکت پارس کرنت در زمینه تولید یراقآالت در
و پنجره آلومینیومی در کشــور فعالیت میکند .پارس
کرنت در حالی هفتمین دوره حضور در نمایشــگاه در
و پنجره تهران را سپری میکند که امسال نیز با چند
محصول جدید مانند دســتگاههای پرس پانچ چهارکاره و دستگیرههایی با آبکاری
آندایز در رنگهای مختلف در نمایشــگاه حضور پیدا کرده است.
 .2نحوه برگزاری نمایشــگاه امســال در مجموع خــوب و قابلقبول بود .میزان
بازدید در روز اول که جمعه بود خیلی خوب بود ولی روزهای بعد ضعیف شــد .اگر
ترتیب روزهای برگزاری بهگونهای باشــد که روزهای آخر نمایشگاه با پنجشنبه و
جمعه همزمان شود برای ما خیلی بهتر است.
 .3چون از تمام شهرســتانها و نقاط مختلف کشــور برای بازدید به نمایشــگاه
میآیند و شرکتها آخرین دســتاوردها و محصوالت جدیدشان را عرضه میکنند
برای پیشرفت صنعت ما خیلی مفید است.
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قدردانی پنجرهایرانیان از بازدیدکنندگان نمایشگاه در و پنجره تهران
پنجرهایرانیان از تمامی کســانی که از غرفه این شــرکت در نهمین نمایشــگاه
تخصصی در و پنجره تهران بازدید کردند ،تقدیر و تشکر به عمل میآورد.
نشــریه پنجرهایرانیان در نهمین دوره نمایشــگاه بینالمللی تخصصی در و پنجره
تهران که از  13تا  16مهرماه  96در محل دائمی نمایشــگاههای بینالمللی تهران

برگزار شــد ،در غرفه شماره  1ســالن میالد پذیرای عموم بازدیدکنندگان و فعاالن
صنعت در و پنجره کشور بود.
گفتنی است ،مشروح گزارشها و گفتگوهای انجامشده در نمایشگاه نهم در همین
شماره نشریه پنجرهایرانیان منتشر شده است.
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