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وداخلیدکوراسیونومبلمانمشهورتولیدکنندگانوطراحانبهار،آغازدر
ردگ"داخلیدکوراسیونومبلمان"نمایشگاهدردنیامطرحبرندهایهمچنین

بروزترینوجدیدمصالحوموادها،حوزهاینجدیدهاینوآوریتاآیندمیهم
.بگذارندنمایشبهجدیدمشریانوشرکاکردنپیداجهتراهامبلمان

1400خرداد 20الی 18

نمایشگاه بین المللی مبلمان و دکوراسیون داخلی
2021بالروس 

و مبلمانالمللینمایشگاه بین 
2021بالروسدکوراسیون داخلی 
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فروشان، طراحان، معمارانکنندگان، خرده متخصصان، تولید 
خریداران جزئی و کلی، مصرف عمومی و تخصصی،کنندگانبازدید 

خدمات طراحی و معماریکنندگان
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بالروسی و دکوراسیون داخلمبلمانالمللیآمار دوره قبلی نمایشگاه بین 

7000

متخصصان

more than over

25%

:دیدکنندگان باز
مدیران کل، موسسین و معاونین

89%

که از بازدیدکنندگانی
رضایت دارندنمایشگاه 

گروه سنی بازدیدکنندگان
سال24تا 18 8,4%

سال34تا 25 49,8%

سال44تا 35 24,0%

سال54تا 45 11,7%

سایر 1,3%

:گاهنمایشاینبازدیدکنندگان
ن،قزاقستااوکراین،روسیه،،بالروس

گرجستانهلند،
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عناست که بازدید میکنند و این بدان مبالروسدر مبلماندرصد از بازدیدکنندگان ساالنه یکبار از نمایشگاه های 53
A.  از این فرصت در این نمایشگاه میتوان برای مالقات و مذاکره با آنها استفاده کرد
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بیشتر از
7000

بیشتر از
25% 89%



عالقه بازدیدکنندگانهای مورد حوزه 

مبلمانتولیدکنندگان 

طراحان داخلی

مبلمانتجار 

22%

18%

14%

10%

تولیدکنندگان و 
مبلماناجزا تاجران

عتبازدیدکنندگان بخش صن

9% دانشجویان و کارشناسان

5% معماران

22% سایر

27,8%

21,2%

16,1%

9,5%

15,5%

مبلمان

طراحی داخلی

برنامه های تجاری نمایشگاه

، مصالح، لوازم مواد
قطعاتجانبی، 

تجهیزات

%9,5سایر
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بالروسو دکوراسیون داخلی مبلمانالمللیآمار دوره قبلی نمایشگاه بین 

22%



:هدفمخاطبان

انکارشناسرانمایشگاهبازدیدکنندگانازدرصد78
.دهندمیتشکیلداخلیدکوراسیونومبلمان

:نمایشگاهتبلیغاتیکمپین

.اشدبمیارتباطیهایکانالکارآمدترینوموثرترینشامل

:نمایشگاهبرگزاریمحل

انمیارتباطبرقراریمنظوربهالعادهفوقمکانی
طراحیومبلمانبازارهایدرکنندگانشرکت
.باشدمیداخلی

وهاهنموننمایشوارائهبرایاستفرصتینمایشگاهاین
صورتبهآنهانمایشکهبزرگابعادبامحصوالتی

.نیستپذیرامکانمعمول

تجاری،شرکایومشتریانکردنپیدابرعالوهنمایشگاهاین
.کردخواهدکمکنیزمحصوالتتقاضایبررسیبه

دیده با حضور در این نمایشگاه فرصت هایی برای تبلیغات و همچنین
بیشتر به دست خواهید آوردشدن 

مراتببهآناثرگذاریکهداردوجودرودررومذاکرهامکاننمایشگاهایندر
.باشدمیآنالینارتباطاتازبیشتر

اهمیت حضور در این نمایشگاه
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:مزایای بالروس 
به مشارکت نزدیکی با روسیه دارد و پتانسیل صادرات همسایهبالروس 

یکی از فرصت های بدست آمده جهت تجارت و صادرات کاال. همسایه را دارد
ایران و به بالروس و کشورهای عضو اوراسیا موافقتنامه تجارت ترجیحی بین

کد تعرفه 502که بر اساس آن طرف اوراسیایی در . اتحادیه اوراسیا میباشد
کد تعرفه کاال به طرف مقابل در حقوق و عوارض 380کاال و طرف ایرانی در 

.ورودی تخفیف داده است
ستان،قزاقروسیه،)اوراسیااتحادیهوایرانبینترجیحیتجارتموافقتنامه

5ازهرسیدطرفدومقام هایامضایبهکه(قرقیزستانوارمنستانبالروس،
.استشدهاجرامرحلهوارد1398آبان 

حادیهاتعضوکشورهایسایربهنسبتتریآسانگمرکیقوانینبالروس
ادراتصپتانسیلوداردروسیهبانزدیکیمشارکتهمچنینودارداوراسیا

یمهنیاوخامبصورتراکاالهامیتوانبنابراین.داردراهمسایهبههمسایه
اجارهاندکهایهزینهبهتوجهباآنجادرودادهانتقالبالروسبهآماده
هتجبالروسازونمودهتکمیلوبندیبستهخدمات،وکارنیرویملک،
بخههش قابههل تههوجهی از : عنههوان یههک قههانون کلههی بههه .کرداستفادهاروپاهمچنینوعضوکشورهایسایربهکاالانتقال

هههایی بازدیدکننههدگان نمایشههگاه تصههمید گیرنههدگان ن
ه، بخهش تصمید گیرندگان نهایی یک نمایشگا. )هستند

(عمده ای از بازدیدکنندگان آن نمایشگاه هستند

یک از غرفه داران می توانند سمینار و کالس های جامع هر 
فن اگر قصد دارید تجهیزات، مواد، مصالح و. برگزار کنند

ر برای آوری نوین خود را به دیگران معرفی کنید، این بست
!    شما فراهد گردیده است



درون مایه نمایشگاه

گروه ها و کاالهای قابل ارائه در این نمایشگاه نمایشگاه های تخصصی

Innovations
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مبلمان مصالح و طراحی داخلی

صنایع چوبی Aدکوراسیون
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HoReCaمبلمان

هاهتلرستوران،مبلمان
نمایشگاهوHoReCaنمایشگاهآنجاییکهاز

همزمان2020درداخلیدکوراسیونومبلمان
کنندگانمشارکتشد،خواهدبرگزارهمبا

تاداشتخواهندرااستثناییفرصتاین
محلدرراخودجدیدمحصوالتوکاالها

.دهندارائهنمایشگاه
همچنینونمایشگاهدوهربازدیدکنندگان

هاستفادنهایتفرصتاینازداخلیطراحان
.بردخواهندرا

واداریمبلماننمایشگاه
منازل

مبلمانداخلی،مبلمان
قابلمبلمانکارمندان،

هایصندلیومیزهاتبدیل،
ساختنارگونومیاداری،
فضاها

اتاقنشیمن،اتاقراهروها،حمام،آشپزخانه،
کودکمهدخواب،

صفر تا صد تمامی موارد 
مربوط به آشپزخانه

هذخیرهایسیستم،مبلمان
خانگی،لوازمسازی،

غذاخوری،ظروفمنسوجات،
ارگونومی

راحتیوارگونومی

ورحضبالوکسمبلماننمایشگاه
رسرتاسازکنندگانیمشارکت

:جهان
اداری،مبلمانمنازل،مبلمان
بخشبرایخاصوویژهمبلمان

HoReCa

انمبلمبهایوقیمتقدرهرچهتحقیقاتطبق
تریبیشاشتیاقبالقوهخریدارانباشدباالتر
دروزندهصورتبه"مبلمانازبازدیدبرای

.دارند"نمایشگاه
برایالعادهفوقایعرصهنمایشگاهفضای

ومخاطبانبهبرتروویژههایمبلماننمایش
یفرصتهمچنینو.میباشدبازدیدکنندگان

ومشتریانبهجدیدهایمدلارائهبرایاست
.داخلیطراحان

درون مایه نمایشگاه

اتاق خواب بچه

یتجمالتلوکس و مبلمان

سبک اداری
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منازلمبلمان

مبلمان
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درون مایه نمایشگاه

مبلمانB2Bجلسات 
بستری برای متخصصان چوبیصنایع  طراحی و دکوراسیون 

داخلی

سیستم ها، روش ها و مکانیسم ها

اثاث و لوازم خانگی داخلی

مواد اولیه چوبی و طبیعی

چوبی طبیعیمبلمان

مواد اولیه طراحی و دکوراسیون

درب ها، پنجره ها و پله های 
چوبی

دکوراسیون چوبی

ابزارآالتتجهیزات و 

داخلیدکوراسیونومبلمان
مانندمختلفموادازشدهساخته
موادوشیشهطبیعی،سنگ
گیاهی

داخلیطراحیدرمنسوجات

مصالح و تزئینات در طراحی داخلی
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مبلمان

مبلمانمواد اولیه 

مبلماناجزاء 

میزهای پیشخوان
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هزینه شرکت در نمایشگاه

غرفه با تجهیزات

غرفه بدون تجهیزات

هزینه ثبت نام

فضای بازغرفه 

بازاریابان نمایشگاهی

.باشدهزینه ها به دالر می 

(متر مربع)فضای غرفه  هزینه هر متر مربع به دالر (+ 20% VAT)

4-8 sq. m 160.0

9-20 sq. m 155.0

21-35 sq. m 150.0
36-50 sq. m 145.0
51-199 sq. m 140.0
200+ sq. m 135.0

312 USD

(متر مربع)فضای غرفه  هزینه هر متر مربع به دالر (+ 20% VAT)

4-8 sq. m 225.0

9-20 sq. m 220.0

21-35 sq. m 215.0

36-50 sq. m 210.0

51-199 sq. m 205.0
200+ sq. m 200.0

72.0 USD

300 USD
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220برقپریزشده،موکتکفشرکت،نامکتیبه،(متر2/5ارتفاع)اطرافدیوارهایوپشتدیوارشاملتجهیزاتباغرفه
سطلودیواریجالباسی،صندلیعدد80،2*80میزمربع،متر4هرازایدرالمپعددیک،(واتکیلو1تاحداکثر)ولت
.باشدمیزباله

.  غرفه بدون تجهیزات فقط شامل فضای اجاره شده می باشد
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درصد مالیات اضافه 20به تمام هزینه ها 
.میگردد



اهشده جهت حضور در نمایشگامکانات در نظر گرفته 
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ویزای تجاری •

بلیط رفت و برگشت•

بیمه مسافرتی•

رزرو هتل چهار ستاره•

مترجم هم زمان در غرفه•

گشت شهری•

روسدر صورت نیاز ثبت شرکت و اجاره دفتر کار در بال•



فرصت های تبلیغاتی

در فرصت های تبلیغاتی 
نمایشگاه پیشین

، تبلیغات چاپی  تبلیغات در فضای باز، رادیو، تلویزیون، اینترنت: چند رسانه ای ( قبل از زمان برگزاری نمایشگاه)تبلیغاتی زودهنگام کمپین

.شودمیانجامنمایشگاهمجریتوسط:جرائددرتبلیغات

ایانیشکمکهدفکنندگانبازدیدتعدادافزایشهمچنینوپروژهشناختافزایشبهکهبازاریابیهایفعالیت:شراکتیتبلیغات
.کردخواهد

برخی از مشارکت کنندگان اطالعات 

برنامه های 
68تلویزیونی

بیش از 
40000

هایمقالهومجالت
حیندرهمچنینونمایشگاهازقبل

نمایشگاهبرگزاری
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بیش از 
1469000

ازدیدبپراینترنتیهایسایتهمچنینوبنر
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تماس اطالعات 
جهت رزرو غرفه شرکت نمایشگاهی آریانا

98 9712308821
98 7352962939

2021و دکوراسیون داخلیمبلمانالمللینمایشگاه بین 

www.arianaexpo.com
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محل برگزاری نمایشگاه

ر مناطق شهبهترین و معتبرترین مجتمع ورزشی آرنا در یکی 
.مینسک قرار دارد

دقیقه می 4از مجتمع ورزشی تا مرکز شهر با وسیله نقلیه تنها 
.باشد

.باشدمتر مربع می 10.000فضای کل 

.متر می باشد24ارتفاع مکان نمایشگاه 

ثانیه پیاده روی می 20نزدیک ترین هتل به این مجتمع در حدود 
.باشد

:محل برگزاری 
ورزشی محل برگزاری نمایشگاه هایمجتمع 

بین المللی بالروس

20/2پوبدیتلیخیابان . مینسک. بالروس
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mailto:belarus@arianaexpo.com

