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گزارشاختصاصیپنجرهایرانیان
ازدومـیننمایشـگاهصنعتساختمانالبرز

دومین دوره نمایشــگاه ساختمان و صنایع وابسته استان البرز از 9 تا 13 دی ماه 98 در محل سایت موقت نمایشگاهی کرج 
واقع در ســه راه رجایی شهر، بلوار سرداران، گلستان گلشهر برگزار  شد. نمایشگاه صنعت ساختمان کرج در حالی دومین دوره 
خود را ســپری کرد که به گواه بسیاری از مشارکت کنندگان در این نمایشــگاه و با توجه به پتانسیل و ظرفیت های قابل توجه 
اســتان البرز به هیچ وجه در حد نام و اندازه این اســتان برگزار نشــد. برگزاری چنین نمایشــگاهی در یک سوله که به ظاهر 
گلخانه ای متروک و قدیمی اســت اولین موضوعی بود که توجه هر بازدیدکننده ای را به خود جلب می کرد. ســوله ای قدیمی با 
کمترین امکانات رفاهی و در پایین ترین سطح از استاندارد نمایشگاهی که به سختی می توان کاربرد و کارایی دیگری برای آن 
متصور شــد. نزدیکی به تهران اگرچه در بادی امر می تواند امتیازی مثبت و نکته ای حیاتی برای هر رویدادی باشد اما در این 
فقره گویا باعث عدم توجه مســئوالن به ارتقاء سطح خدمات و بهبود شرایط برگزاری نمایشگاه های استان البرز شده است. 
به نحوی که زمین در نظر گرفته شــده برای احداث محل دائمی نمایشــگاه های این استان سال هاست به حال خود رها شده و 
عمال اتفاق مثبت و امیدوارکننده ای در آن صورت نگرفته اســت. به هرروی انتظار می رود تا آماده شدن این محل که حق طبیعی 
استان البرز است، مکان درخور و شایسته ای برای نمایشگاه های مختلف استان در نظر گرفته شود. سایر گالیه ها و انتقادات از 
این نمایشگاه از جنس همان انتقاداتی است که در سایر نمایشگاه های کشور مکررا می شنویم و دیگر برایمان طبیعی شده اند 
و به حل وفصل آنها نیز نمی توان امید چندانی داشــت. بااین حال گروه خبری پنجره ایرانیان به رسم معهود و شیوه مالوف این 
بار هم به ســراغ تعدادی از مشارکت کنندگان مرتبط با صنعت دروپنجره در دومین دوره نمایشگاه صنعت ساختمان کرج رفته 

و پای درد دل آنها نشســته است که در ادامه توجه شما را به مشروح این گپ و گفت ها جلب می کنیم.
در این گزارش سواالت زیر از مشارکت کنندگان پرسیده شد:

1. مجموعه خودتان را به صورت کامل معرفی کنید؟ آیا محصول جدیدی در این نمایشــگاه ارائه کردید؟
2. نمایشــگاه امسال را از نظر نحوه برگزاری و میزان استقبال بازدیدکنندگان چگونه ارزیابی می کنید؟

3. مهم ترین دلیل شما برای حضور در چنین نمایشگاه هایی چیست؟
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1. گروه تولیــدی آتاتک در زمینــه تولید پروفیل 
دروپنجــره یوپی وی ســی در نظرآباد کــرج فعالیت 
می کند. این مجموعه که با نماینده استان البرز آتاتک 
در نمایشــگاه صنعت ساختمان کرج حضور پیدا کرده 

اســت پروفیل های رنگی آتاتک را به عنوان محصول جدید رونمایی و به مشتریان 
معرفی کرد.

2. واقعیت این اســت انتظاری که ما از نمایشگاه کرج داشتیم در این نمایشگاه 
برآورده نشــد و با وجود تالش قابل تحســینی که مدیریت برگزارکننده نمایشگاه 
داشــتند، نتوانستیم به خواســته هایمان در این نمایشگاه دســت پیدا کنیم. مکان 
غیراســتاندارد مهم ترین نکته منفی این نمایشگاه بود به نحوی که ما نتوانستیم در 

امر غرفه سازی به حداقل کیفیت موردنظرمان دست پیدا کنیم. 
میزان استقبال بازدیدکنندگان در روزهای اول نمایشگاه نسبت به نمایشگاه های 
دیگر ضعیــف بود. امیدواریم در روزهای باقی مانده که آخر هفته و تعطیل اســت 

شاهد شرایط بهتری باشیم.
3. بــا توجه به اهمیت گســترش بازار و جذب مشــتریان جدید برای مجموعه 
آتاتک، تصمیم گرفتیم در اکثر نمایشــگاه های کشور به ویژه نمایشگاه هایی که در 

شهرستان ها برگزار می شود حضور فعال داشته باشیم. 
معرفــی محصوالت آتاتــک و رونمایی و عرضه محصــوالت جدید یکی دیگر 
از برنامه های ما در نمایشگاه هاســت که خوشــبختانه تاکنــون مورد توجه عموم 

بازدیدکنندگان قرار گرفته است. 
آشنایی با فعاالن شهرســتانی و پذیرش نمایندگان استانی یکی دیگر از اهداف 
ما در نمایشگاه های سراسر کشــور است. مجموعه آتاتک به منظور گسترش بازار 
و ارتقاء سطح خدمات در اســتان های سراسر کشور آماده پذیرش نمایندگان فعال 
اســت لذا از متقاضیان عالقه مند و واجد شــرایط دعوت می شــود تا جهت کسب 

اطالعات بیشــتر و گفتگو پیرامون این موضوع با ما در تماس باشند.

سیامک اشتری |  آتاتک

1. گــروه تولیدی صنعتی کالویــن در زمینه تولید 
پروفیل های یوپی وی ســی دروپنجره بــا نام تجاری 
کالوین و اکووین در کــرج فعالیت می کند. مجموعه 
ما پروفیــل اقتصادی اکووین را در نمایشــگاه کرج 

رونمایی و به بازار دروپنجره کشور معرفی کرد.
2. محیط نمایشــگاه برای برگزاری یک نمایشگاه تخصصی در این حد و اندازه 
اصال اســتاندارد و مناسب نیســت. تبلیغات نمایشگاه هم به نســبت نام و نشان 
نمایشــگاه خیلی ضعیف بود. اســتان البرز از قطب های ســاختمان کشور است و 
زیبنده البرز و کرج نیســت که نمایشگاه صنعت ساختمانش در چنین مکانی برگزار 
شــود. شــاید نزدیکی به تهران باعث چنین وضعیتی شده که امیدواریم مسئوالن 
به این موضوع توجه بیشــتری کنند. بااین حال میزان اســتقبال بازدیدکنندگان از 

نمایشگاه بیشتر از حد تصور و پیش بینی ما بود.
3. مهم تریــن دلیــل حضور ما در نمایشــگاه معرفی محصــوالت به خصوص 
محصوالت جدید اســت. آشنایی با مشــتریان جدید و رودررویی با مشتریانی که 
شاید چندین سال است با ما کار می کنند اما از نزدیک همدیگر را ندیده ایم از دیگر 

عواملی اســت که ما را به حضور در نمایشگاه ترغیب می کند.

ابراهیم انوری |  کالوین

ژه
 وی

ش
زار

گ



14
ه 8

ـار
شم

   
98

ن 
هم

  ب
م 

ده
سیز

ل 
سـا

ن/ 
ـا

رانی
ه ای

ـر
نج

پ

138

1. گــروه صنعتی فراز پلیمر ایرانیان در زمینه تولید 
انواع محصوالت ســیلیکوني و مشتقات آن در منطقه 
کالردشت فعالیت می کند. مجموعه فراز پلیمر در این 
نمایشگاه محصول جدید EPDM )الستیک درزگیر 

یا گســکت( را که در سال 98 خط تولیدی آن در مجموعه فعال شده به مشتریان 
معرفی و عرضه کرده است.

2. نحوه برگزاری نمایشــگاه کرج خیلی ضعیف اســت. اســتان البرز به واسطه 
نزدیکی به تهران باید از ســطح نمایشــگاهی باالتری برخوردار باشد اما متاسفانه 
سطح برگزاری نمایشگاه در این استان از بسیاری از استان های دیگر کشور خیلی 
پایین تر اســت. میزان تبلیغات نمایشــگاه با وجود پیامک هایی که ظرف این چند 
روز بــرای ما می آمــد و از نصب بیلبوردهای تبلیغاتی نمایشــگاه در نقاط مختلف 
خبــر می داد، بســیار ضعیف بود. من در طول مســیرم از تهران تــا اینجا تنها دو 
بیلبورد می بینم که یکی از آنها در همین محوطه نمایشــگاه اســت که از خیابان 
اصلی دیده می شــود. همان طور که می بینید مکان نمایشــگاه به هیچ عنوان برای 
برگزاری نمایشــگاه مناسب نیســت و هیچ امکاناتی ازلحاظ نور، گرمایش، تهویه 
و... ندارد. روز اول اینجا به حدی سرد بود که صدای همه غرفه داران درآمد و پس 
از اعتراضــات فراوان، روز بعد و شــاید به جهت برنامه های خودشــان که حضور 
مســئوالن بود چند دســتگاه گرمایش آوردند. میزان بازدید و استقبال مردمی هم 

بســیار ضعیف است و در حد یک نمایشگاه محله ای است!
3. مهم ترین دلیل ما برای حضور در نمایشگاه معرفی شرکت فراز پلیمر ایرانیان 
و نوع فعالیت و محصوالتی است که تولید و عرضه می کند. ضمن این که مجموعه 
فراز پلیمر ایرانیان تامین کننده شــرکت های بسیار بزرگ و معروفی در شاخه های 

مختلف بوده و یکی از بخش های فعالیت ما صنعت ســاختمان است.

زهرا صالحی |  فراز پلیمر ایرانیان

1. مجموعــه پنجــره آفتاب در زمینه ســاخت و 
تولیــد دروپنجره یوپی وی ســی، پنجره دوجداره خم، 
پنجره رنگی، پنجره لمینت، شیشه دوجداره، نصب و 
تعویض پنجره دوجداره در شهر کرج فعالیت می کند.

2. متاســفانه نمایشــگاه کرج در مقایسه با نمایشــگاه های تهران و حتی سایر 
شهرســتان ها خیلــی ضعیف تر اســت و این برای شــهر کرج و اســتان البرز با 
ظرفیت های زیادی که در صنعت ســاختمان دارد جای ســوال است. سال گذشته 
همین ســالن هم پر نشده بود و با وجود شرکت های بسیار بزرگ و مطرحی که در 
این منطقه داریم نمی دانم چرا در این نمایشــگاه مشــارکت نمی کنند. شاید ضعف 
مدیریت برگزارکننده اســت یا ســطح امکانات این نمایشــگاه، اما به هر صورت 
شــرکت های بزرگ باید با حضورشان در این نمایشــگاه این چراغ را روشن نگه 
دارند. تبلیغات نمایشــگاه خیلی کم است و مانند نمایشگاه تهران از امکاناتی مانند 
صداوســیما و رسانه ها هم اســتفاده نمی شــود و به همین دلیل میزان استقبال و 

حضور بازدیدکنندگان ضعیف است.
3. مهم ترین عامل حضور ما در نمایشــگاه معرفی شــرکت و خدماتی است که 
ارائه می دهیم. برای ما گرفتن مشــتری و حتی عقد قرارداد در نمایشــگاه چندان 
مهم نیســت همین که در این نمایشگاه ها مردم و مشتریان جدید ما را بشناسند و 

از نحوه کار و فعالیت ما آگاه شــوند برای ما کافی است.

مرتضی رازقندی |  پنجره آفتاب
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1. گروه تولیــدی پنجره آموت در زمینه ســاخت 
دروپنجــره دوجداره یوپی وی ســی و آلومینیوم، تولید 
شیشــه های دوجداره، ســکوریت، لمینت و نشــکن 
و اجــرای نماهای شیشــه ای اســپایدر، فریم لس و 

کرتین وال در کرج فعالیت می کند. در نمایشــگاه کرج شیشه های لمینت و نشکن 
ضدگلوله را به عنوان محصول جدید به مشــتریان معرفی و عرضه کردیم.

2. ما ساالنه در نمایشگاه های زیادی در سراسر کشور شرکت می کنیم. متاسفانه 
نمایشگاه های کرج همیشــه از یک ضعف مدیریتی رنج می بردند و شرایط خوبی 
نداشــتند به نحوی که ما بعد از 5-4 ســال حضور در نمایشگاه های کرج به مدت 
2 ســال بود که در این نمایشــگاه شــرکت نمی کردیم اما با توجه به شرایطی که 
در نمایشگاه امسال شــاهد بودیم تصمیم گرفتیم دوباره در نمایشگاه کرج حضور 
پیدا کنیم. نمایشگاه امســال در مجموع نمایشگاه خوبی است که دلیل آن فقط و 
فقط یک موضوع اســت و آن  هم حمایت و پشــتیبانی مسئوالن شهر از مدیریت 
برگزارکننده نمایشــگاه است. میزان اســتقبال بازدیدکنندگان نسبت به آن چیزی 

که انتظار داشتیم بیشتر بود.
3. دلیــل اصلــی حضور ما در نمایشــگاه بحــث تبلیغات و معرفی شــرکت و 
محصوالتمان است چون نمایشــگاه ها یکی از بهترین راه های معرفی محصوالت 
و خدمات یک مجموعه به بازار هدف است. در قدم بعدی، هدف ما نزدیک کردن 
هرچه بیشــتر خودمان به مشتریان در جهت شــناخت خواسته ها و نیازهای آنها و 

ارائه خدمات مطلوب تر بوده است.

محمد نادعلی |  پنجره آموت

1. شــرکت بازرگانی آلتین گستر نماینده انحصاری 
پروفیل یوپی وی ســی واناوین در استان های تهران و 

البرز است. 
حضور ما در نمایشــگاه کرج با همت و مشــارکت 

مجموعه آرمان گســتر به مدیریت آقای مظفری، نماینده تولیدکننده ما در استان 
البرز صورت گرفته است.

2. نمایشــگاه امسال کرج در ســطح خیلی خوب و فراتر از حد انتظار ما برگزار 
شــد. حجم تبلیغاتی که برای این نمایشــگاه در سطح اســتان البرز انجام شد در 
نمایشــگاه تهران  هم وجود نداشــت. مدیریت برگزارکننده نمایشــگاه کرج اقدام 
تحســین برانگیزی صورت داده که مدیران و مجریان ســایر نمایشــگاه ها به ویژه 
نمایشــگاه تهران باید از این اقدام درس بگیرند. میزان اســتقبال از نمایشگاه هم 
بیشتر از حد انتظار ما بود و با این که هنوز روزهای اول نمایشگاه و در وسط هفته 

است بسیار راضی کننده بود.
امیدواریــم در روزهای آتی که خوشــبختانه روزهای آخر هفته و تعطیل اســت 

شاهد حضور پررنگ تر بازدید کنندگان از نمایشگاه باشیم. 
3. مهم ترین عامل حضور ما در نمایشــگاه معرفی و نشــان دادن کیفیت باالی 
محصول واناوین و خدمات برتر مجموعه مان اســت. هدف ما جذب مشتری نیست 

و تنها به دنبال شناســاندن محصوالت باکیفیت به جامعه هستیم. 
امیدواریم با تالش همــه همکاران و معرفی محصوالت باکیفیت و اســتاندارد 
یوپی وی ســی به جامعه، شــرایط را برای بازگشــت این صنف به وضعیت آرمانی 

فراهم کنیم.
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