
زندهوروندههمچونزایندهرود

گزارش اختصاصی پنجره ایرانیان از چهارمین نمایشگاه دروپنجره و صنایع وابسته اصفهان؛

چهارمین نمایشــگاه تخصصی دروپنجره و صنایع وابســته اصفهان از تاریخ 30 مهرماه 1398 در محل دائمی نمایشگاه های اصفهان واقع در پل 
شهرســتان و کرانه زیبای زاینده رود آغاز به کار کرد و تا 3 آبان ماه ادامه داشــت. نمایشگاه دروپنجره اصفهان باوجود رکود حاکم بر بازار در شرایط 
نسبتا خوبی برگزار شد و همچون زاینده رود که در روزهای نمایشگاه با باز شدن دریچه هایش پر آب و جاری شده بود، نوید رسیدن به روزهای روشن 
و پررونق صنعت دروپنجره کشــور را می داد. در مدت 4 روز برگزاری این نمایشگاه، تولیدکنندگان انواع دروپنجره، قفل، تجهیزات ایمنی و حفاظتی و 
سایر محصوالت و صنایع وابسته و همچنین ارائه کنندگان خدمات در این زمینه آخرین دستاوردهای خود را در معرض دید عموم قرار دادند. هم زمان با 
نمایشگاه دروپنجره اصفهان نخستین نمایشگاه مبلمان و دکوراسیون اداری، ماشین آالت، محصوالت و ملزومات اداری و دومین نمایشگاه کاال، خدمات، 
تجهیزات فروشــگاهی و فروشــگاه های زنجیره ای نیز برگزار شد. در چهارمین نمایشــگاه تخصصی دروپنجره و صنایع وابسته اصفهان 27 شرکت 
تولیدکننده دروپنجره و پروفیل های آلومینیومی، تولیدکنندگان دروپنجره های یوپی وی ســی، سازندگان ماشین آالت تولیدکننده دروپنجره و شرکت های 
تولیدکننده یراق آالت دروپنجره از اســتان های اصفهان، تهران، آذربایجان شــرقی، آذربایجان غربی و مرکزی حضور داشتند. نزدیکی زمان برگزاری 
نمایشگاه دروپنجره با نمایشگاه صنعت ساختمان اصفهان از عمده ترین مواردی بود که برخی مشارکت کنندگان از آن گالیه داشتند و خواهان جابجایی 
تاریخ برگزاری این نمایشــگاه به زمان دیگر به ویژه فصل تابســتان بودند. نشریه پنجره ایرانیان مانند دوره های گذشته، امسال نیز با برپایی غرفه در 
نمایشــگاه دروپنجره اصفهان حضور یافت و پذیرای عموم بازدیدکنندگان و فعاالن صنعت دروپنجره کشور بود. گروه خبری نشریه نیز ضمن تهیه و 
ارسال گزارش های خبری و تصویری در زمان برگزاری نمایشگاه، با تعدادی از غرفه داران و مشارکت کنندگان در این نمایشگاه گفتگوهایی انجام داد 

که مشروح این گفتگوها را در ادامه با هم می خوانیم.
سواالت زیر به صورت مشترک از غرفه داران چهارمین نمایشگاه دروپنجره اصفهان پرسیده شد:

1. درباره پیشینه و نوع فعالیت و همچنین محصوالت شرکتتان توضیح دهید.
2. نحوه برگزاری و میزان استقبال از نمایشگاه را چگونه ارزیابی می کنید؟

3. مهم ترین عامل و دلیل برای مشارکتتان در چنین نمایشگاه هایی چیست؟
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1. شــرکت بازرگانــی آریا صنعت غــرب نماینده 
رسمی پروفیل وینسا در استان اصفهان است. شرکت 
دیاکو پروفیل، تولیدکننده پروفیل های یوپی وی سی با 

برند وینسا در کشور است.
2. نحوه برگزاری نمایشــگاه تقریبا خوب بود فقط در تحویل غرفه ها یک مقدار 

تاخیر داشتند.
3. مهم ترین دلیل ما برای حضور در نمایشگاه معرفی برند و محصوالت شرکت 
است. شرکت ما محصوالت مختلفی را پوشش می دهد و ازنظر تنوع محصولی در 

سطح خوبی است ولی فرصتی برای معرفی خودمان نداشتیم.

1. شــرکت فنــاوری داده پویشــگر تولیدکننــده 
شیشــه  دروپنجره،  صنعت  تخصصی  نرم افزارهــای 
و صنایع وابســته با برنــد MasterWin pro در 

کشور است.
2. میزان اســتقبال از نمایشگاه امســال خوب بود و ما نتایج بسیار مثبتی از این 
نمایشــگاه دریافت کردیم. پشت ســر هم قرار گرفتن دو نمایشــگاه ساختمان و 
دروپنجره اصفهان و قرار گرفتن نمایشــگاه دروپنجره در میان ایام تعطیل اربعین 

از جمله مواردی بود که به میزان اســتقبال از نمایشگاه لطمه وارد کرد.
3. مجموعــه ما یکی از بزرگتریــن و اولین شــرکت های تولیدکننده نرم افزار 
دروپنجره و تنها شــرکت دانش بنیان در این زمینه در کشور است که برای معرفی 
محصوالت جدید و عرضه بدون واسطه آن باید در نمایشگاه ها حضور فعال داشته 
باشیم. با توجه به پانزدهمین سالگرد تاسیس شرکت فناوری داده پویشگر تصمیم 
گرفتیم که به این مناســبت، کلیه محصوالت را در بازه نمایشــگاهی با تخفیفات 
50 درصدی ارائه کنیم که خوشــبختانه با اســتقبال خوبی از ســوی همکاران و 

مشتریانمان همراه شد.

1. شــرکت حامیان صنعــت آلومینیــوم در زمینه 
طراحی و تولیــد پروفیل های آلومینیومی نان ترمال و 
ترمال بریک با برند آلفورال فعالیت می کند. مهم ترین 
امکان  آلفــورال  آلومینیوم  پروفیل هــای  خصوصیت 

استفاده و به کارگیری یراق آالت یوپی وی سی در این پروفیل است.
2. استقبال از نمایشگاه امسال در مقایسه با سایر نمایشگاه ها چندان خوب نبود. 

نحوه برگزاری و خدمات نمایشــگاه خوب بود و مشکل خاصی نداشتیم.
3. مهم ترین عامل حضور ما در نمایشــگاه بحث برندینگ و معرفی اســتراتژی 
عرضه محصولمان در بازار اســت. به این صورت که مشــتریان و همکاران ببینند 
که در این شــرایط رکود و ســیر نزولی بازار، مجموعه ما همچنان با تمام توان و 
پرقدرت و با روند صعودی و رو به رشد در بازار حضور دارد و محصوالت و خدمات 
خود را به مشــتریان عرضه می کند. ایجاد حس اعتماد در مشتری و اینکه بگوییم 
ما در هر شــرایطی در کنار و همراه مشتریانمان هستیم، از دالیل اصلی حضور ما 

در نمایشگاه است

کثیری |  وینسا

علیرضا شامی |  فناوری داده پویشگر

ابوالفضل خان میرزایی |  آلفورال
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1. شــرکت یکتــا آلومینیوم پــارس عرضه کننده 
محصوالت برند آلتک )ALTEC( در داخل کشــور 
اســت. یکتا آلومینیوم تولید کننده انواع مختلف مقاطع 
اختصاصی، صنعتی و ســاختمانی با توان تولید روزانه 

۲0 تــن از انواع مقاطــع آلومینیومی و انواع بیلت های آلیاژی از ســری 1000 تا 
۷000 است.

2. با توجه به محصول جدیدی که عرضه کردیم میزان استقبال بازدیدکنندگان 
از غرفــه ما خــوب و قابل قبول بود. عالوه بر حضور بازدیدکنندگان که اســتقبال 
خوبی از نمایشــگاه کردند دوست داشتیم شــرکت ها و مجموعه های بیشتری در 

نمایشــگاه مشارکت می کردند و شاهد غرفه های بیشتری در نمایشگاه می بودیم.
3. امروزه در دورانی به ســر می بریم که مردم در همه زمینه ها با برندها سروکار 
دارند و معرفی برند شــرط موفقیت در بازار اســت. ما هم با توجه به محصولی که 
عرضه می کنیم و کیفیت و قیمت مناســبی هم دارد دوســت داریم که این برند را 
بــه جامعه و بازار هدف معرفی کنیم تا مصرف کننــده ایرانی از محصول باکیفیت 

داخلی استفاده کند.

1. مجموعه ما نماینده رســمی محصوالت شرکت 
آلومــرول نوین )آکرول( در اســتان اصفهان اســت. 
شــرکت آلومرول نوین تولیدکننده مقاطع آلومینیومی 
)کرکــره - نما - نرده - دروپنجره( با برند آکرول، در 

اراک فعالیت می کند.
2. میزان بازدیدکنندگان نمایشــگاه تا امروز خوب بود و استقبال خوبی از غرفه 
و محصوالت ما شده اســت. نحوه برگزاری نمایشگاه هم خوب بود فقط تبلیغات 
نمایشــگاه مانند همیشه ضعیف بود و جا داشت که سرمایه گذاری بیشتری در این 

زمینه صورت می گرفت.
3. برند آکرول تا حدودی برای مردم و مشــتریان شناخته شده است بااین حال 
الزم اســت که با حضور در نمایشگاه محصوالت جدید و خدمات این مجموعه به 

جامعه بیشتر معرفی شود.

نیما قاضی فر |  یکتا آلومینیوم پارس

محمد انصاری |  آکرول
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1. گــروه تولیدی پارس آلومینیــوم در زمینه تولید 
دروپنجــره و نماهای شیشــه ای کرتیــن وال، حفاظ 
نرده ای شیشــه ای، اســتیل و آلومینیوم در اصفهان 

فعالیت می کند.
2. زمان برگزاری نمایشــگاه به دلیل نزدیکی آن به زمان نمایشــگاه ساختمان 
مناسب نبود و باعث شــد میزان استقبال از نمایشگاه کمتر شود. نحوه برگزاری و 
خدمات نمایشــگاه خوب بود فقط از نظر تبلیغات و اطالع رسانی جای کار بیشتری 
داشت. حداقل در سطح شهر و استان اصفهان باید تبلیغات محیطی بیشتری انجام 

می دادند تا مردم از برگزاری این نمایشــگاه اطالع پیدا می کردند.
3. معرفــی برند و محصوالت جدید مهم ترین هدف ما از حضور در نمایشــگاه 
اســت. چون محصــوالت متنوعی داریم کــه قابل رقابت با بســیاری از برندها و 
شــرکت ها هســتیم. محصوالت ما تحت لیسانس شــرکت های معتبر و با کیفیت 

قابل قبول در داخل کشور تولید و عرضه می شود.

امید نصر |  پارس آلومینیوم



1. مجموعه ما دفتر اصفهان شــرکت صنایع آکپا 
ایران کیش است که در زمینه تولید پروفیل دروپنجره 
و نما در کشــور فعالیت می کند. شــرکت آکپا ایران، 
تولیدکننــده انواع پروفیل هــای اختصاصی آلومینیوم 

)نرمــال و ترمال بریــک( و رنگ کاری بــه روش های الکترواســتاتیک )پودری(، 
دکورال و آنادایزینگ است.

2. چون نمایشگاه دروپنجره یک نمایشگاه تخصصی است میزان بازدیدکنندگان 
نســبت به نمایشــگاه های عمومی مثل صنعت ســاختمان کمتر است اما از لحاظ 
کیفــی و اهدافی که مدنظر ما بود نمایشــگاه در ســطح قابل قبولی برگزار شــد. 
شــهر اصفهان از نظــر جغرافیایی و مرکزیتی کــه دارد و همچنین به دلیل وجود 
شــرکت های بزرگ صنعتی در این استان الزم اســت که تبلیغات بیشتری برای 

نمایشــگاه های آن صورت گیرد تا از این ظرفیت ها استفاده بیشتری شود.
3. مهم ترین هدف ما در نمایشــگاه ِصرف حضور اســت که به بحث برندینگ 
مــا خیلی کمــک می کند. همچنین معرفــی محصوالت و ارتباط با مشــتریان و 

نمایندگی های شهرستانی از دیگر اهداف ماست.

1. شــرکت ما نماینده رســمی شــرکت آلومینیوم 
مازندران با برند ALTRAL در استان اصفهان است. 
شــرکت آلومینیوم مازنــدران در زمینــه تولید انواع 
پروفیل های اختصاصی آلومینیوم در شــمال کشور و 

شهر آمل فعالیت می کند.
2. میزان اســتقبال از نمایشــگاه به دلیل تعطیالت چندان خــوب نبود البته از 
شهرســتان ها بازدیدکنندگان زیادی داشتیم که نسبت به سال های قبل رشد خوبی 
در این زمینه شــاهد بودیم. مدیریت نمایشــگاه به دلیل سابقه و تجربه زیادی که 

دارند خوب بود و امکانات و خدمات مناســبی را در اختیار ما قرار دادند.
3. هیــچ مجموعه ای بدون تبلیغات و معرفی محصولش به بازار نمی تواند موفق 
باشــد و نمایشگاه فرصت مناسبی اســت تا محصوالت و خدماتمان را به مردم و 

مشتریان معرفی کنیم.

1. گــروه تولیدی آســمان پنجــره در زمینه تولید 
دروپنجره دوجداره یوپی وی ســی و آلومینیوم فعالیت 
می کند. شــرکت ما همچنیــن نماینــده انحصاری 

پروفیل همارشتن در استان اصفهان است.
2. میزان اســتقبال از نمایشگاه نسبت به سال های گذشته بسیار ضعیف تر شده 
اســت و بیشــتر همکاران و اهالی همین صنعت در نمایشگاه حضور دارند و مردم 
عــادی کمتر در نمایشــگاه حضور پیدا می کنند. البته ایــن نکته را اضافه کنم که 
شــاید میزان حضور بازدیدکننده کم باشد اما ازنظر کیفی و نتیجه خوب بوده است. 

نحوه برگزاری نمایشگاه خوب بود و مشکلی نداشت.
3. مهم ترین دلیل حضور ما بحث برندینگ و شناســاندن برند آسمان پنجره و 
محصوالت آن به مشــتریان اســت. معرفی محصوالت جدید به ویژه سیستم های 
آلومینیومی که با اســتفاده از یراق آالت یوپی وی سی ازنظر عایق هم شرایط خوبی 

دارند یکی دیگر از اهداف ما بود.

احسان غالمی |  آکپا ایران

اکبر پوریا |  آلومینیوم مازندران

مهسا صفری |  آسمان پنجره
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 PG FIX 1. شــرکت مهندسی صنعت دوام شــیمی با برند
در زمینه تولید و عرضه محصوالت شــیمیایی شامل چسب های 
ساختمانی، ماســتیک ها و خمیرهای درزگیر، چسب کف پوش و 

عایق های ساختمانی و... فعالیت می کند.
2. میزان بازدید در این نمایشــگاه نسبت به نمایشــگاه ساختمان ضعیف تر بود 
اما در حوزه کاری خودمان میزان حضور بازدیدکنندگان در غرفه نســبتا خوب بود. 
میزان تبلیغات در ســطح شــهر چندان زیاد نبود یا در جاهایی بود که من ندیدم و 

جا داشت که تبلیغات بیشتری صورت می گرفت.
3. معرفــی برند و محصول، جذب مشــتری و بازاریابی مهم ترین دالیل حضور 
ما در نمایشــگاه است. مراودات و رایزنی هایی که در حین نمایشگاه با همکاران و 
مشــتریان صورت می گیرد از دیگر نکات مثبت نمایشگاه است و به عنوان مثال ما 
در همین نمایشــگاه توانستیم با چند نفر جهت اعطای نمایندگی در شهر اصفهان 

مذاکره کنیم که به نتایج خوبی نیز دســت پیدا کردیم.

1. شــرکت زرین آلومین اســپادانا در زمینه تولید 
دروپنجــره هــای آلومینیومی، جــام بالکنی تجاری، 
پارتیشــن های اداری تک و دوجداره، نماهای مختلف 
فریم لس المل، جام بالکن های شیشــه ای جمع شو، 

انواع توری، سقف های کاذب و... در اصفهان فعالیت می کند.
2. میزان تبلیغات واطالع رســانی نمایشــگاه خیلی ضعیف است. باید در سطح 
شــهر و جاهــای مهم بنر و پــالکارد نصب شــود و حتی از طریــق تلویزیون و 
رســانه های عمومی به مردم اطالع رسانی شود. به همین دلیل میزان حضور مردم 
در این نمایشــگاه تا االن خوب نبود. امیدواریم روزهای آخر که پنجشنبه و جمعه 

است شرایط بهتر شود.
3. ما بیشتر برای معرفی شرکت و شناساندن محصوالتمان به بازار در نمایشگاه 
حضور پیدا می کنیم و بحث جذب مشــتری و فروش برایمان خیلی مطرح نیست.

سامیار امیدی مقدم |  دوام شیمی

صالح حبیبی |  زرین آلومین اسپادانا
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1. گروه تولیدی اپل وین در زمینه تولید دروپنجره 
دوجداره صنعتــی و نماهای شیشــه ای در اصفهان 

فعالیت می کند.
2. نمایشــگاه دروپنجــره اگرچه یک نمایشــگاه 

تخصصی اســت و عموم بازدیدکنندگان نیز کســانی هســتند که در این صنف و 
صنعت فعالیت می کنند اما برگزاری نمایشــگاه در ایام تعطیل باعث شــد تا برخی 
همکاران و بازدیدکنندگان نتوانند در این نمایشــگاه شرکت کنند. نحوه برگزاری 
نمایشــگاه خوب بود و سال به ســال هم دارد بهتر می شــود و امیدواریم این روند 
روبه جلو همچنان ادامه داشــته باشــد. البته جا داشت تبلیغات محیطی سطح شهر 

بیشــتر می بود تا افراد بیشتری از نمایشگاه اطالع پیدا می کردند.
3.وظیفه هر فعال صنفی و صنعتی اســت که استاندارد ملی و جهانی محصول 
و خدماتی را که ارائه می دهد به بازار هدفش معرفی کند و از ســوی دیگر آخرین 
تکنولــوژی و جدیدتریــن محصــوالت را در معرض دید مشــتریانش قرار دهد. 
نمایشــگاه بهترین مکان برای چنین اقداماتی اســت که می تواند به رونق فضای 

کسب وکار نیز کمک کند.

امیرحسین میری |  اپل وین



1. گــروه صنعتی جی ســان در کنــار تجربه ۲0 
ساله ای که در زمینه قالب سازی در صنعت پالستیک 
دارد حدود ۷ سال اســت در زمینه قطعات پالستیکی 
مورد استفاده در صنعت ساختمان از قبیل پنجره های 

تاشــو و قطعات پالستیکی آسانسورها نیز فعالیت می کند. تولید و عرضه یراق آالت 
پنجره های تاشــو که پیش از این از خارج و کشــور ترکیه وارد می شــد مهمترین 

بخش فعالیت ما در این صنعت است.
2. همان طور که می دانید نمایشگاه صنعت ساختمان اصفهان چند روز پیش برگزار 
شــد و به دلیل هم سنخ و همراســتا بودن این دو نمایشگاه و برگزاری پشت سر هم 
آنها باعث شــده تا نمایشــگاه از آن شور و نشاط همیشــگی برخوردار نباشد. هرچند 
اگر فاصله زمانی بیشــتری بین این دو نمایشگاه وجود داشت شرایط بهتری را شاهد 
بودیم با این حال نمایشــگاه دروپنجره نمایشگاه خوبی بود و ما از آن راضی هستیم.

3. هدف اصلی ما از حضور در نمایشگاه ها، عرضه و معرفی محصوالت باکیفیتی 
است که در داخل تولید کرده ایم و نیز در پی این هستیم که با فروش بیشتر برای 

ایجاد اشــتغال و به کارگیری نیروی کار جوان شرایط بهتری فراهم کنیم.

1. مجموعه ما نماینده انحصاری شرکت صنایع آلومینیوم 
حکمتی، تولیدکننده پروفیــل دروپنجره آلومینیومی با برند 
ســیلبر )SILBER( در استان اصفهان اســت و در زمینه 

عرضه پروفیل دروپنجره آلومینیومی فعالیت می کند.
2. نمایشــگاه دروپنجــره اصفهان تــا االن خیلی خوب بود و میزان اســتقبال 
همکاران از نمایشگاه بیشتر از حد تصور ما بود. نحوه برگزاری نمایشگاه هم عالی 
بود و هیچ کم وکســری نداشته است. اگر زمان برگزاری نمایشگاه دروپنجره را به 
فصل تابستان منتقل کنند تا شــهرها و استان های جنوبی بتوانند در آن مشارکت 

بیشتری داشته باشند خیلی بهتر است.
3. با توجه به این که پروفیل آلومینیومی SILBER یک برند نســبتا جدید است 
که به تازگی رونمایی و به بازار معرفی شــده است، هدف ما این است که با حضور 

در نمایشــگاه های مختلف به معرفی هرچه بیشتر این محصول کمک کنیم.

1. شرکت آلوفیکس و بهســا درب در زمینه تولید 
واردات  آلومینیومــی دوجداره و  انواع دروپنجره های 

انواع یراق آالت دروپنجره فعالیت می کند.
2. میزان اســقبال مردم از نمایشــگاه در روزهای 

اول و دوم چندان خوب نبود اما امروز کمی بهتر شــده است که امیدواریم فردا با 
توجه به این که روز آخر نمایشگاه و جمعه است شاهد حضور بازدیدکننده بیشتری 
باشیم. شرایط برگزاری و خدمات نمایشگاه خوب و راضی کننده بود. اما اگر میزان 
تبلیغات نمایشــگاه بیشــتر بود، عالوه بر همکاران و اهالی صنف ســایر مردم نیز 
از قبیل ســازندگان ســاختمان، پیمانکاران و حتی مردم عادی بیشتر حضور پیدا 

می کردند و درنتیجه راندمان این نمایشگاه افزایش می یافت.
3. مهمتریــن عامل بــرای حضور ما در نمایشــگاه بحــث بازاریابی و معرفی 

محصوالت جدیدی اســت که به تازگی وارد سبد کاالیی مجموعه ما شده است.

احمد صمدانی |  جی سان

مهیاری |  آلومینیوم حکمتی

اسماعیل اصغری |  آلوفیکس و بهسا درب
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1. گــروه تولیدی اصفهان تور در زمینه تولید انواع 
توری پنجره شامل توری پلیســه، رولینگ و ثابت و 
همچنیــن عرضه انواع پروفیل، یراق آالت و ملزومات 

توری در اصفهان فعالیت می کند.
2. متاســفانه میزان استقبال از نمایشگاه امســال تا امروز که چندان خوب نبود 
شــاید روز جمعه کمی بهتر شــود. سال های قبل حداقل ســه سالن به غرفه های 
نمایشــگاه اختصاص می یافت اما امســال حتی یک سالن هم به صورت کامل پر 
نشــده است. تبلیغات نمایشــگاه هم خیلی ضعیف است. من از آن سر اصفهان تا 

اینجا که می آیم فقط یک بنر آن هم در نزدیکی نمایشــگاه  به چشم می خورد.
3. خوشبختانه مجموعه ما در شــهر و استان اصفهان کامال شناخته شده است 
اما برای معرفی محصوالت جدید الزم است که هرچند وقت یک بار در نمایشگاه 

شرکت کنیم.

1. گروه تولیدی زادوین در زمینه تولید انواع توری 
پلیســه، ضد باکتریال و فروش یراق آالت و ملزومات 

توری در اصفهان فعالیت می کند.
2. میزان اســتقبال از نمایشگاه نسبتا خوب بود اما 

احســاس ما این بود که بهتر از این باید باشد؛ چون میزان استقبال بازدیدکنندگان 
از نمایشــگاه امسال تهران نسبت به سال های قبل بهتر شده بود از این نمایشگاه 
هم انتظار بیشتری داشتیم. با این حال نسبت به نمایشگاه سال های قبل بهتر بود.

3. مهمترین دلیل حضور ما در نمایشگاه دادن اعتماد و اطمینان به مشتریانمان 
اســت که بدانند با یک شرکت معتبر کار می کنند و ما هم برای عرضه محصوالت 

و نحوه ارائه خدماتمان به مشتری ارزش قائلیم.

مهدی زاغی |  اصفهان تور

علی زادمهر |  زادوین
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1. شرکت پارســیان یراق، عرضه کننده یراق آالت 
تخصصــی دروپنجــره آلومینیوم و یو پی وی ســی و 
عرضه کننده ماشین آالت مونتاژ دروپنجره و همچنین 
نماینده انحصاری شرکت آالکس ایران و آذر ماشین 

در استان اصفهان است.
2. واقعیت این اســت که با توجه به شرایط نامساعد بازار انتظار زیادی از میزان 
استقبال از نمایشگاه نداشــتیم اما به لطف همکاران شاهد استقبال نسبتا خوبی از 
نمایشگاه بودیم. متاسفانه نحوه مدیریت و برگزاری نمایشگاه مانند همیشه چندان 
رضایت بخش نبود با این حال به این عزیزان هم خســته نباشــید می گویم. میزان 
تبلیغات و اطالع رســانی حتی در سطح شــهر اصفهان خیلی ضعیف بود و با وجود 
مبلغ نســبتا زیادی که بابت غرفه ها از مشارکت کنندگان دریافت می کنند خدمات 

مناسبی ارائه نمی دهند.
3. معرفی محصوالت و نشان دادن تنوع باالی سبد کاالیی مجموعه مهمترین 
عامل حضور ما در نمایشــگاه اســت. چون بســیاری از مصرف کنندگان به ویژه 
سازندگان ساختمان بسیاری از محصوالت و یراق آالت را نمی شناسند و همکاران 
تولیدکننده نیز فقط برخی محصوالت پرمصرف را به این مشتریان عرضه می کنند 
الزم اســت که خودمان دست به کار شــویم و این محصوالت را به مصرف کننده 

نهایی معرفی کنیم.

محمد صادق کفیل |  پارسیان یراق


