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دومین دوره نمایشگاه بین المللی آلومینیوم اراک از 27 تا 31 شهریورماه 96 در محل دائمی نمایشگاه های استان مرکزی برگزار شد. هم زمان با دومین 
دوره نمایشــگاه بین المللی آلومینیوم اراک، شانزدهمین نمایشگاه تخصصي صنعت ساختمان، اولین نمایشگاه HSE و چهارمین نمایشگاه برق، آب و 
فاضالب نیز برگزار شــد. دومین نمایشگاه بین المللی آلومینیوم ایران در تاریخ یادشده با حضور بیش از 60 شرکت مرتبط صنعت آلومینیوم، پروفیل 
و مواد اولیه این صنعت در فضایی به وسعت 3000 مترمربع با هدف ایجاد بستر مناسب جهت انعقاد تفاهم نامه های تجاری میان شرکت های حاضر 
در نمایشــگاه و متخصصان این حوزه برگزار شد. شانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان، سیستم های سرمایشی و گرمایشی، تاسیسات، 
ماشین آالت و صنایع وابسته نیز در فضایی به وسعت 5000 مترمربع و با حضور بیش از 70 شرکت کننده شامل شرکت های مرتبط با حوزه ساختمان، 
انبوه سازی، آسانسور و پله برقی، در و پنجره، ســرمایش و گرمایش، شیرآالت، لوله و... و نمایندگی های شرکت های داخلی، خارجی مرتبط در محل 
دائمی نمایشــگاه های بین المللی استان مرکزی با هدف ایجاد فرصتی مناســب جهت نمایش آخرین دستاوردها و فناوری های نوین این عرصه ها و 
خدمات مربوطه و فراهم کردن زمینه الزم جهت مبادالت علمی، تخصصی و اقتصادی برگزار شد. اولین نمایشگاه HSE و چهارمین نمایشگاه صنعت 
برق، آب و فاضالب نیز دو عنوان نمایشگاهی دیگر بود که هم زمان با این نمایشگاه ها، با رویکرد بهینه سازی مصرف انرژی و با حضور واحدهای مرتبط 
با سالمت و ایمنی، سازمان محیط زیست، شرکت پتروشــیمی اراک و شرکت های مرتبط برگزار شد. در خالل برگزاری این نمایشگاه ها، 13 کارگاه 

آموزشی و سمینار تخصصی با موضوعات مختلف مرتبط با موضوع نمایشگاه ها، توسط استادان به نام استانی و کشوری برگزار شد.
گروه خبری نشریه پنجره ایرانیان به روال همیشگی ضمن برپایی غرفه در این نمایشگاه، با حضور در غرفه شرکت های مرتبط با صنعت در و پنجره، 

پای درد دل و اظهارنظرهای این عزیزان نشست که متن زیر ماحصل این گفتگوها است.
سواالت زیر به صورت مشترک از افراد حاضر در نمایشگاه پرسیده شد:

1. شرکت و زمینه فعالیتتان را معرفی کنید؟ آیا محصول جدیدی در نمایشگاه ارائه کردید؟
2. نمایشگاه امسال اراک را چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا از نحوه برگزاری و میزان استقبال بازدیدکنندگان راضی بودید؟

3. آیا برگزاری چنین نمایشگاه هایی بر رشد صنعت و رونق بازار تاثیری دارد؟

اشــاره

گزارش اختصاصی پنجره ایرانیان از دومین دوره نمایشگاه  آلومینیوم اراک؛

گام های خسته صنعت در سرزمین آلومینیوم
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1. شــرکت فــوالد پیچ کــه ســومین دوره حضور 
در نمایشــگاه اراک را پشت ســر می گذارد در زمینه 
یراق آالت یو.پی.وی.ســی و لوازم شیشه های دوجداره 

فعالیت می کند.
2. نمایشگاه نسبت به دوره های قبل پربارتر شده و شرکت های قوی تری در آن 
شــرکت می کنند. وقتی شرکت های بیشــتر و قوی تری در نمایشگاه شرکت کنند 
بالطبع رقابت بهتری در بازار شــکل می گیرد و این رقابت به نفع همه خواهد بود 
و باعث رونق بیشتر بازار خواهد شــد. نحوه برگزاری نمایشگاه نسبت به دو دوره 
قبلی که ما در نمایشــگاه حضور داشتیم خیلی بهتر بود. میزان بازدید و استقبال از 

نمایشگاه هم نسبتا خوب و راضی کننده بود.
3. نمایشــگاه صد درصد برای هر فعالیت صنعتی و تولیدی مفید اســت چراکه 
باعث آشــنایی و ارتباط مصرف کننده و تولیدکننده می شود. مهم ترین دلیل حضور 
ما در نمایشــگاه بحث برندسازی است و این که شاید به قول همکاران، شرکت ما 
را در اســتان مرکزی همه بشناسند ولی الزم است که برای تثبیت و حفظ جایگاه 
شــرکت و برندمان همچنان درصحنه باشیم و نمایشگاه فرصت مناسبی برای این 

کار است که ما از آن به خوبی استفاده می کنیم.

فرهود جباری | فوالد پیچ

1. شــرکت آذر صنعــت نورلــو پالســت کــه در 
زمینه تهیــه و توزیع تیغه های پلی آمیــد و نوارهای 
پی.وی.ســی مورد اســتفاده در پنجره های دوجداره 
یو.پی. وی. ســی فعالیت دارد دومین ســال حضور در 

نمایشگاه آلومینیوم اراک را تجربه می کند.
2. واقعیت این است که انتظار ما از نمایشگاه اراک به عنوان مهد آلومینیوم کشور 
بسیار بیشتر است و عدم حضور شــرکت های بزرگ به وجهه این نمایشگاه ضربه 
زده اســت. سال گذشته هم که در نمایشگاه حضور داشتیم بسیاری از شرکت های 
بزرگ و مطرح آلومینیوم کشــور که در اراک و جاهای دیگر هســتند در نمایشگاه 
مشــارکت نداشــتند و این  یک نقطه ضعف بزرگ برای این نمایشگاه است. البته 
شاید این موضوع به ضعف مدیریت برگزارکننده نمایشگاه، عدم حمایت اسپانسرها، 
مشــکالت شخصی شرکت ها یا شرایط رکود حاکم بر بازار مرتبط باشد ولی به هر 
دلیل که باشــد این موضوع برای نمایشــگاهی در این حد قابل قبول نیست و باید 
برای ســال های آینده چاره اساسی برای آن اندیشیده شــود. ازجمله دیگر نکات 
منفی این نمایشــگاه برگزار کردن چهار عنوان مختلف نمایشــگاهی با موضوعات 
متفاوت در یک زمان است که به نظر من این موضوع هم به برگزاری مطلوب این 

نمایشگاه های تخصصی ضربه وارد کرده است.
3. به نظر من مهم ترین خصیصه نمایشــگاه ها ایجاد یک شور و هیجان است که 
به ویژه در این دوره رکود برای صنعت و بازار ما خیلی الزم و ضروری است. حضور 
صنعتگــران، بازاریــان، مصرف کنندگان، مردم عادی و مســئوالن در یک فضای 
نمایشــگاهی و دیدارهایی که شاید تکراری هم باشد ولی باعث ایجاد یک شور و 
شــوق در افراد می شود تا با انرژی بیشــتری به کار تولید و فروش و ... بپردازند و 
فضای کســب وکار رونقی نسبی بگیرد. نمایشگاه ویترین و آبروی هر صنعت است 
و همه فعاالن آن صنعت باید به نوبه خود در بهتر برگزار شدن آن نمایشگاه تالش 
کنند تا در ســایه این همکاری و همفکری سال به ســال شاهد نمایشگاه های بهتر 

و پربارتری باشیم.

زهره فرجی | آذر صنعت نورلو پالست
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1. مجموعه ما به عنوان دفتر فروش مرکزی شرکت 
صنایع شیشــه تابش جام اراک بانام اراک سکوریت 
فعالیت می کند. شــرکت مــا در زمینــه تولید انواع 
شیشه های ساختمانی، صنعتی، سکوریت، هود و گاز، 

ضدگلوله، ضد ســرقت، خم، رنگی، فتو لمینیت و تمامی شیشه هایی که زمانی در 
خارج از ایران تولید می شــد، فعالیت می کند. شیشه های فتو لمینیت و ضد سرقت 

جدیدترین محصوالت ما در نمایشگاه امسال است.
2. البته میزان اطالع رســانی و تبلیغات محیطی این نمایشــگاه در ســطح شهر 
بســیار ضعیف است و خیلی ها از برگزاری نمایشــگاه اطالعی ندارند. با این  حال 
چون بازدیدکننده این نمایشــگاه نسبت به سایر نمایشگاه هایی مثل نمایشگاه های 
عرضه پوشاک که مصرفی هستند فرق می کند و بازدیدکننده تخصصی دارند نحوه 

اطالع رسانی و تبلیغات هم باید متفاوت و تخصصی باشد.
 مــا در این نمایشــگاه بازدیدکنندگانی از ســلیمانیه عراق، مریوان، نیشــابور و 
جاهای دیگر داشتیم که البته به صورت گذری از نمایشگاه اطالع پیدا کرده بودند. 
نمایشــگاه درمجموع با توجه به بضاعتی که صنعت و بازار ما دارد بد نیست و قابل 

 قبول است.
3. برگزاری نمایشــگاه بــه رونق بازار و رفع رکود هیچ کمکــی نمی تواند بکند 
چراکه این موضوع به دالیل دیگری مرتبط اســت و بایــد از جاهای دیگری کار 
درست شود. تنها حسن نمایشگاه این است که شرکت های مختلف محصوالتشان 
را با توجه به توانایی هایشــان معرفی می کنند تا مصرف کنندگان محصوالت مورد 

نظرشان را با اطمینان بیشتری انتخاب کنند.

سید حسین جمال | تابش جام اراک 

1. شــرکت اراک وین نماینــده انحصاری پروفیل 
آورتا در استان مرکزی و غرب کشور است. محصول 

جدید ما در این نمایشگاه توری های پلیسه بود.
2. این نمایشــگاه چون تخصصی اســت نسبت به 

نمایشــگاه های عمومی عرضــه کاال بازدیدکننده کمتــری دارد و این تا حدودی 
طبیعی اســت. با این  حال میزان اســتقبال از نمایشگاه و حضور بازدیدکنندگان در 
غرفه ما خوب بود و راضی هســتیم. نحوه تبلیغات و اطالع رســانی به مردم خیلی 
ضعیف بود و اگر در این زمینه بهتر عمل می شــد مطمئنا بازدیدکننده بیشتری در 
نمایشــگاه حضور پیدا می کرد. یکی دیگر از ایراداتی که می توان به این نمایشگاه 

گرفت زمان برگزاری آن اســت که با ماه محرم و اول مهر هم زمان شده است.
3. مهم تریــن عامــل حضور در نمایشــگاه بحــث معرفی محصــوالت ما به 
مصرف کنندگان اســت. ما در نمایشــگاه می توانیم ضمن دیدن فناوری های جدید 
و محصوالت ســایر شــرکت ها، مشــتریان تازه پیدا کنیم و با معرفی محصوالت 
خودمــان بازارمان را گســترش دهیــم. موضوع دیگری که در این شــرایط بازار 
می توانــد به رونق بازار ما کمک کند پرداختن به بحث تعویض پنجره های قدیمی 

با پنجره های دوجداره است.
 چون همان طور که می دانید بازار ساخت وســاز راکد اســت و ساختمان جدیدی 
ســاخته نمی شود که نیاز به پنجره داشته باشــد به همین دلیل ما تالش می کنیم 
در بحث تعویض پنجره ها بیشــتر وارد شــویم تا به نوعی رکود حاکم بر بازارمان را 

از بین ببریم.

حمیدرضا شریفی | اراک وین
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1. صنایع توری کاشان که در زمینه تولید انواع توری 
از جنس آلومینیوم فعالیت دارد اولین ســال حضور در 

نمایشگاه آلومینیوم اراک را تجربه می کند.
2. واقعیت این اســت که ما به عنوان یک شــرکت 

غیربومی از نحوه برگزاری نمایشــگاه راضی نیســتیم. تمامی مراحل حضور ما از 
ثبت نــام تا غرفه آرایی به شــکل غیرحضوری و تلفنــی و اینترنتی انجام گرفت و 
متاســفانه  وقتی در نمایشــگاه حضور پیدا کردیم میــان آن چیزی که از راه دور 
و از طریــق عکس درباره غرفه مــان در اینترنت دیده بودیم بــا چیزی که به ما 
تحویل دادند زمین تا آسمان تفاوت بود. متاسفانه استقبال شرکت های غیربومی از 
نمایشگاه اراک خیلی ضعیف بود و معدود شرکت هایی هم که در نمایشگاه حضور 
دارند متعلق به خود اراک و اســتان مرکزی هســتند درصورتی که اراک به عنوان 

قطب آلومینیوم می توانست نمایشگاه پربارتری را برگزار کند.
3. مخاطــب این نمایشــگاه مردم عادی جامعه نیســتند و بایــد صنعتگران و 
بازرگانان در این نمایشگاه ها حضور پیدا کنند تا بر روی کسب وکار ما تاثیر بگذارد. 
متاســفانه  باوجود این که این نمایشگاه با عنوان نمایشــگاه بین المللی آلومینیوم 
اراک برگزار می شــود اما به جز تعداد معدودی تراکت تبلیغاتی در شــهر اراک در 
جای دیگری تبلیغ نشــده و حتی صنعتگران تهران و ســایر شهرهای اطراف هم 
از این نمایشــگاه بی خبر هستند. هدف عمده ما از حضور در این نمایشگاه معرفی 

شــرکت و محصوالتمان بود که تا حدودی به خواسته مان رسیدیم.

علی موتمن | صنایع توری کاشان

1. صنایــع آلومینیوم زریــن پروفیل اراک در زمینه 
تولیــد بیلــت و انواع مقاطــع صنعتی و ســاختمانی 
آلومینیومــی فعالیت می کند. محصــول جدید ما در 
نمایشــگاه آلومینیوم اراک پنجره های دوجداره نرمال 

و ترمال بریک بود.
2. نحوه برگزاری نمایشــگاه نســبتا ضعیف بود و همان طور کــه می بینید تعداد 
زیادی از غرفه ها خالی هستند. آن طور که ما اطالع داریم برخی شرکت ها یکی دو 
روز مانده به شــروع نمایشگاه از حضور در نمایشگاه انصراف داده اند که این برای 
ما هم جای سوال دارد. این سالن های خالی و این نحوه برگزاری برای شهری که 
ادعای این را دارد که قطب آلومینیوم کشــور است یک نقطه ضعف بزرگ محسوب 
می شــود. در مجموع ما خیلی از این نمایشــگاه راضی نیستیم و آن بازخوردی که 
انتظار داشــتیم را برای ما نداشته است. زمان برگزاری نمایشگاه هم اصال مناسب 
نبــود. همان طور که می دانید زمان برگزاری نمایشــگاه در تاریخ دیگری بود ولی 
تغییر کرد که متاســفانه  هم زمان شــد با ماه محرم و شروع سال تحصیلی و این 
موضوع هم روی میزان اســتقبال بازدیدکنندگان تاثیر منفی داشــت. بســیاری از 
شرکت های بزرگ که در اراک فعالیت می کنند در این نمایشگاه مشارکت نکرده اند 

که این نیز ازجمله نکات ضعف نمایشگاه به حساب می آید.
3. برگزاری نمایشــگاه حتما برای ما مفید اســت. این نمایشــگاه باعث می شود 
که حداقل مردم اراک شــرکت ما را بشناســند و بدانند شــرکتی با این نام و این 
مشــخصات در این شــهر وجود دارد و توانایی تولید چنیــن محصوالتی را دارد. 
البتــه امیدواریم در دوره های بعد نمایشــگاه آلومینیوم اراک به صورت تخصصی تر 
و به تنهایی برگزار شــود نه در کنار چند عنوان نمایشــگاهی دیگر و با شرکت های 

مختلفی که هرکدام در شاخه ای فعالیت می کنند.

محمدرضا شاه صنمی | زرین پروفیل اراک
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1. شــرکت کوثر پروفیل اراک بیش از هفت ســال 
اســت که با احــداث کارخانه ای در شــهرک صنعتی 
شــماره دو اراک، به تولید انــواع مقاطع و محصوالت 

آلومینیومی مشغول است.
2. با وجود اینکه اراک پایتخت آلومینیوم ایران اســت ولی استقبال از نمایشگاه 
اینجا بسیار ضعیف و کمتر از نمایشگاه تهران است و این تا حدودی طبیعی است. 
با این  حال چون نمایشــگاه محلی اســت که ما برای بازار یک سال آینده مان در 
آن برنامه ریزی می کنیم تالش داریم که بیشــترین اســتفاده را از نمایشگاه ببریم 
و نحوه عرضه محصول و مراوده با مشــتریانمان را برای یک سال آینده مشخص 
کنیم. خدمات عرضه شــده و مدیریت نمایشگاه نســبتا خوب و تبلیغات هم در حد 
معقول بود اما انتظار ما از دســت اندر کاران نمایشــگاه و مسئوالن استان مرکزی 

بیشتر از این است.  
3. برگزاری و حضور در نمایشــگاه صد درصد برای معرفی و شناخت شرکت ها، 
محصوالت و فعالیت هایشــان مفید است و انگیزه شخصی ما هم برای حضور در 
نمایشــگاه همین موضوع است. ما می توانیم در نمایشگاه بدون واسطه و رودررو با 

برخی از مشــتریان، همکاران و فعاالن صنعتمان ارتباط برقرار کنیم.
نمایشــگاه فرصت مناســبی اســت که ما تولیدکنندگان و صنعت گران دستاورد 
یک ســال کاری خود را در آن ارائه می کنیم و بازخورد نمایشــگاه می تواند برای 

برنامه ریزی کاری ما بسیار مهم باشد.

محسن رسولی | کوثر پروفیل

1. شرکت ماهد آلومینیوم در زمینه تولید انواع مقاطع 
آلومینیومی صنعتی و ســاختمانی در شهر اراک فعالیت 
می کنــد. محصوالت جدید ما در نمایشــگاه امســال 
نرده هــای آلومینیومی ســاختمانی بــود ضمن این که 

مقاطع قبلی شــرکت مدت یک سال است که تحت لیسانس و با قالب های شرکت 
FERRO ایتالیا تولید می شــوند و تمامی این مقاطع با کیفیت باالتر در نمایشگاه 

عرضه  شده اند.
2. نحوه اجرا و برگزاری نمایشــگاه امسال نســبتا خوب بود و ما مشکل خاصی 
نداشــتیم اما در بحث تبلیغات و اطالع رسانی مثل همیشه ضعف هایی وجود داشت 
که این مســئله روی میزان اســتقبال بازدیدکنندگان تاثیر منفی گذاشــته بود. با 
توجه به این که اراک مهد آلومینیوم کشــور است باید روی بحث تبلیغات نمایشگاه 

آلومینیوم در اراک بیشــتر از آنچه هست کار شود تا بیشتر دیده شود. 
متاســفانه  نمایشگاه اراک به دو دلیل نسبت به نمایشگاه های شهرهای دیگری 
مثل تبریز، اصفهان، تهران، شــیراز، مشهد و ... ضعیف تر است یکی همین بحث 
تبلیغات و اطالع رســانی به مردم و دیگری زمان برگزاری نمایشــگاه که بســیار 

نامناسب است.
3. برگزاری نمایشــگاه تاثیر خوبی روی صنعت ما دارد. این نمایشــگاه دومین 
سال است که برگزار می شود و مطمئنا در سال های آینده می تواند با رفع کمبودها 
و بهبود شرایط به نحو مطلوب تری برگزار شود و تاثیر بیشتری بر صنعت آلومینیوم 
داشته باشد. شهر اراک به عنوان قطب آلومینیوم کشور پتانسیل مناسبی برای ارتقا 
صنعت آلومینیوم دارد که باید از طرف مســئوالن، ســرمایه گذاران و صنعت گران 

توجه بیشتری به آن صورت گیرد.

سمیه لنجابی | ماهد آلومینیوم
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1. شــرکت پارس وین مرکزی ســومین دوره حضور در 
نمایشــگاه های اراک را تجربه می کند. ما در زمینه تولید در 
و پنجره یو.پی.وی.ســی و ارائه انواع خم در استان مرکزی 
فعالیت می کنیم. محصوالت جدید ما در نمایشــگاه امســال 

پنجره هایی اســت با خم های جدید از جمله خم 44 ســانتیمتری و خم هاللی کشویی، که 
تاکنون در کشــور انجام نشده است. همچنین پنجره ای که بازشو آن از بیرون است و این 

هم ابتکار خودمان است.
2. نمایشــگاه امســال با توجه به اوضاع کلی بازار خوب بود و مشکل خاصی نداشت اما 

نسبت به گذشته، مانند سال ها 88 و 89، ضعیف تر بود.
3. نمایشــگاه محل مناسبی اســت که افراد با همدیگر آشنا می شوند و محصوالت جدید 
به بازار معرفی می شــود. نمایشــگاه های شهرســتان ها فرصت خوبی است برای ما که در 
شهرســتان فعالیــت می کنیم و امکاناتــی را که در تهران وجــود دارد در اختیار نداریم، تا 

خودمــان و توانایی هایمان را به صنعت و بازار بهتر معرفی کنیم.

احمد سلیمانی | پارس وین مرکزی

1. گــروه تولیدی صنعتی بابــک در زمینه تولید در 
و پنجــره یو.پی.وی.ســی فعالیت می کنــد و نماینده 
انحصاری پروفیل ایده آل و همچنین نمایندگی فروش 

پروفیل دکتروین در اراک را نیز در اختیار دارد.
2. اطالع رسانی نمایشــگاه خیلی ضعیف بود و توصیه من به مدیریت نمایشگاه 
این اســت که بــرای بهتر برگزار کردن نمایشــگاه باید تبلیغات و اطالع رســانی 
بیشــتری انجام شــود. ما خودمان به دوســتان و همکاران اطالع رسانی می کنیم 
و این برای نمایشــگاه یک نقص اســت. میزان بازدیدکننده نســبت به سال های 

قبل ضعیف تر بود که یکی از دالیل آن همین ضعیف بودن بحث تبلیغات اســت.
3. نمایشــگاه محلی برای معرفی شــرکت ها و محصوالتشــان است. با توجه 
به نام گذاری امســال به نــام اقتصاد مقاومتی؛ تولید ملی و اشــتغال باید دولت از 
شــرکت های تولیدی حمایت بیشتری انجام دهد تا ما هم بتوانیم حضور موثرتری 

در بازار داشته باشیم.

رضا حمزه لوئی | گروه تولیدی بابک

1. شــرکت آلومینیوم کهن بنیاد اراک کــه اولین دوره 
حضور در نمایشــگاه آلومینیوم اراک را ســپری می کند در 
زمینه تولید بیلت، شــمش و مقاطــع آلومینیومي و خدمات 
تکمیلي شامل آنادایزینگ و رنگ الکترواستاتیک و دکورال 

با ظرفیت اصلی 3۰ هزار تن در ســال در اراک فعالیت می کند.
2. زمان برگزاری نمایشــگاه اصال مناســب نیســت چون از یک  طرف پایان تعطیالت 
تابستانی و مسافرت های مردم است و از طرف دیگر شروع سال تحصیلی و درگیری مردم 
با شروع کالس درس و مدرسه و دانشگاه است. تبلیغات هم ضعیف بود و در صداوسیمای 
اراک یک بار هم اطالع رسانی نمایشگاه صورت نگرفت. با این  حال از میزان استقبال مردم 

از نمایشگاه کم وبیش راضی بودیم.
3. نمایشگاه به دلیل این که ایجاد رقابت می کند خوب و تاثیرگذار است چون هر کاسبی 
به رقابت نیاز دارد. ما در نمایشــگاه محصوالتمان را به بازار و مشتریان معرفی می کنیم و 

مردم با شــناخت ما و محصوالتمان بهتر می توانند خرید کنند.

مصطفی دخایی | آلومینیوم کهن بنیاد اراک



12
ه 1

ـار
شم

  
96

ن 
  آبا

هم 
ازد

ل ی
سـا

ن/ 
ـا

رانی
ه ای

ـر
نج

پ

100

ژه
 وی

ش
زار

گ

1. شــرکت کهن درب آریا کــه نمایندگی پروفیل 
ســیندژ در اســتان مرکزی را در اختیار دارد در زمینه 
تولید در و پنجره دوجداره یو.پی.وی.ســی و آلومینیوم 
فعالیت می کند. محصول جدید ما در نمایشگاه امسال 

اراک پروفیل کشویی سیندژ بود.
2. مدیریت و نحوه برگزاری نمایشــگاه نسبت به سال های قبل بهتر بود هرچند 
میــزان بازدیدکننده کمتر بــود. البته آن طور که من دیدم میزان اطالع رســانی و 
تبلیغات نســبت به دوره های قبل حتی بیشــتر بود ولی علت این را که اســتقبال 
کمتری از نمایشــگاه شده اســت من هم نمی دانم. شاید زمان برگزاری نمایشگاه 
کمی نامناســب بود و اگر مثال یکی دو ماه زودتر یا دیرتر برگزار می شد و در این 
تاریخ نبود شــرایط بهتری داشت. به نظر می رســد هم زمانی نمایشگاه با اول ماه 
مهر و شــروع مدارس و همچنین تقارن آن با ماه محرم از جمله عواملی بوده که 

روی میزان استقبال از نمایشگاه تاثیر منفی داشته است.
3. برگزاری نمایشــگاه به رونق کسب وکار و بهبود شرایط بازار کمک می کند به 
شــرطی که دولت نیز از ما و صنعت ما حمایت کند. در همین نمایشگاه قیمتی که 
بابت غرفه ها از ما می گیرند بســیار زیاد اســت و برای ما که از هیچ جایی حمایت 
نمی شــویم و شرایط فعلی بازار هم به نفع ما نیست خیلی سنگین است. اگر زمان 
برگزاری نمایشــگاه در تاریخ هایی باشــد که فصل کاری نباشد و تداخلی با ایامی 

مانند محرم و اول مهر نداشــته باشد، بیشتر می توان از نمایشگاه استفاده کرد.

مهدی نظری | کهن درب آریا

1. شــرکت اطلس پویا اراک در زمینه تولید مقاطع 
مختلــف آلومینیومــی و ســاخت در و پنجره فعالیت 
می کند و دومین دوره حضور در نمایشــگاه را تجربه 
می کنــد. محصول جدید ما در نمایشــگاه امســال 

جام های بالکنی اســت که قبال از خارج وارد می شــد ولی ما آن را به صورت بومی 
طراحی و تولید کردیم.

2. بــا توجه به این که مدت زمان زیادی از راه اندازی نمایشــگاه آلومینیوم اراک 
نمی گذرد نمی توان انتظار زیادی هم داشــت. باید صبر کرد تا نمایشــگاه در بین 
مردم و صنعتگران جا بیفتد و رفته رفته به عنوان یک نمایشــگاه تخصصی در زمینه 
آلومینیوم در اراک که قطب آلومینیوم کشــور است شناخته شود. برای این کار باید 
ضمن تالش برای بهبود شرایط برگزاری، زمان ثابت و مشخصی به این نمایشگاه 
اختصــاص پیدا کند و به هیچ عنوان تغییر نکند تا همه بدانند که هرســال در فالن 
زمان نمایشگاه آلومینیوم اراک برگزار می شود. زمان برگزاری نمایشگاه اراک پنج 
روز است و این کمی طوالنی است به همین دلیل شاید میزان بازدیدکننده در این 

روزها پراکنده شود و کم به نظر برسد.
3. نمایشــگاه ها چون باعث ارتباط بی واسطه بین تولیدکننده و مشتری می شود 
برای هر دو طرف خیلی خوب اســت. انگیزه ما هم برای حضور در نمایشــگاه ها 
کســب بازارها و مشتریان جدید اســت تا از این طریق با گسترش فعالیت هایمان 

بتوانیم به رشد بیشتری دست پیدا کنیم.
نمایشــگاه ویترین صنعت و برآورد یک سال فعالیت یک صنف است. به همین 
دلیل باید جدید ترین محصوالت و تکنولوژی های روز در نمایشــگاه عرضه شود تا 

از این طریق موجبات رشد و توسعه صنعت فراهم شود. 

حمیدرضا افتخاری | اطلس پویا اراک
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