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هُلند کشوری است در شمال غربی اروپا با شانزده و نیم میلیون جمعیت که پایتخت آن شهر آمستردام است ،اما به منظور
تمرکززدایی سیاری از وزارتخانهها و سفارتخانهها در شهر الهه یا پیرامون آن مستقر شدهاند .هلند از شرق با آلمان همسایه
است و از جنوب با بلژیک و از غرب نیز از طریق دریا با بریتانیا همجوار است .بندر روتردام دومین شهر بزرگ هلند است
و از نظر مساحت و تعداد اسکلههایی که دارد ،بزرگترین بندر اروپا نیز بهشمار میرود .هلند یکی از مقاصد گردشگری
فعال است و ساالنه هلندی های بیشماری به مقصدهای متفاوت سفر میکنند
اوترخ ت قدیمی ترین شهر هلند است و یکی از جذاب
ترین و مهمان نوازترین شهرهای هلند نیز هست .محله
های قرون وسطایی و عناصر گوتیک آن جاذبه هنری
شگفت انگیزی به مکان های توریستی آن داده اند.
زبان رسمی هلند ،هلندی است این زبان شاخهای
از زبانهای ژرمنی است و به آلمانی شباهتهایی دارد
زبان دوم مردم هلند انگلیسی است به گونهای که بین
 ۹۱تا  ۹۳درصد آنها میتوانند به انگلیسی ،محاوره
کنند.
اطالع رسانی برای مقصدهای جدید و کالسیک هر
ساله در پایگاههای اطالعاتی و نمایشگاههای مختلفی عرضه میشود .یکی ازمعتبرترین این نمایشگاه ها،نمایشگاه
گردشگری(تعطیالت) نام گذاری شده است ). (vakantiebeursاین نمایشگاه بین المللی هر سال در ماه ژانویه در

شهر اوترخت هلند برگزار میشود .اوترخت یکی از شهرهای مرکزی این کشور و پایگاه فرهنگی هلند به شمار می رود .
این شهر بزرگ خطوط مواصالتی و زیرساختهای شهری و فرهنگی قابل توجهی را داراست .از اینرو نمایشگاه بین المللی
اوترخت یکی از فعالترین و اصلی ترین قطب های تجاری و اطالع رسانی اروپا محسوب می شود.

نمایشگاه سالیانه گردشگری اوترخت به نام  Vakantiebeursیکی از مناسبتهای مهم گردشگری در هلند و اروپاست
که در آن شرکتهای مختلف جهانگردی از سراسر جهان با حضور در این نمایشگاه به معرفی خود و ظرفیتهای جهانگردی
کشورشان میپردازند .در سال  20۱8بیش از  ۱05هزار نفر از این نمایشگاه بازدید به عمل آورده و سال گذشته تعداد ۱۱26
مشارکت کننده از  ۱۱۹کشور از سراسر جهان در این نمایشگاه حضور داشتند .از ایران نیز سازمان میراث فرهنگی و
گردشگری  ،شرکت های خدمات جهانگردی و هواپیمایی جمهوری اسالمی  ،هتل ها  ،شرکت های فعال بخش خصوصی و
شرکت های بازرگانی و تجاری و ...در این نمایشگاه حضور یافته و به معرفی بخشی از جذابیتها گردشگری  ،جذب توریست
و غنای فرهنگی کشورمان پرداختند .این رویداد فرصتی برای فعالین صنعت گردشگری کشور ما به عنوان یکی از ارزانترین
مقاصد گردشگری جهان با باالترین جاذبه های فرهنگی و طبیعی است.

در این نمایشگاه عالوه بر ارائه اطالعات و معرفی امکانات گردشگری  ،از طریق برگزاری جلسات و گردهمایی های
تخصصی  ،بصورت کامال فراگیر و منسجم ،توسعه صنعت توریسم در مناطق مختلف جهان مد نظر قرار می گیرد تا
جایی که برای اغلب شرکتهای توریستی و مراکز اقامتی و تفریحی حضور در این نمایشگاه از ارزش و اعتبار خاصی
برخوردار است.
فضای عمومی نمایشگاه به نحوی است که بازدید کنندگان با حضور در غرفه ها و فضاهای اختصاص داده شده به
هر منطقه  ،خود را در جغرافیای آن محل حس می کنند .اجرای موسیقی زنده نواحی و کشورهای مختلف  ،پذیرایی
با غذاها و نوشیدنی های محلی و تنوع رنگها و لباسها از جاذبه هایی است که مشتاقان بیشماری را جذب
این نمایشگاه می کند.

با توجه به این نکته که هدف از برگزاری این نمایشگاه توسعه صنعت گردشگریست روزهای برگزاری این نمایشگاه
نام گذاری شده و برنامه های ویژه آن اجرا میگردد و جلسات  B2Bدر این نمایشگاه برگزار می گردد و سخنرانان ملی و
بین المللی از دنیای  ،سفر آینده و دیجیتال ،نوآوری ،بازار و روند پیشرو توضیح می دهند.
 20۱8 Vakantiebeursاز دید آمار و ارقام

در چهل و نهمین دوره برگزاری Vakantiebeursکلیه رویدادهای موفق
سال  20۱8حفظ شده و عناصر جدیدی نیز معرفی خواهد شد و راه های
فوق العاده ای برای معرفی مقصد و محصول سفر ارائه خواهد گردید.

رویدادهای جدید این دوره
 کنگره مسافرتی  Vakantiebeursدر روز سه شنبه هشتم ژانویه
 روز تجارت ،منحصرا برای متخصصان سفر
 چهار روز بازدید عمومی برای مصرف کنندگان
 معرفی تم مربوط به هر روز
 کارگاه های آشپزی و عکاسی
در سال  20۱8جلسات متعددی در این زمینه برگزار گردید و در حال حاضر
قصد داریم امسال فضای بیشتری به جلسات B2Bاختصاص دهیم .در
روزهای چهارشنبه و پنجشنبه شما می توانید از سالن  B2Bدر محل
نمایشگاه دیدن کنید .کتاب یا جدول شخصی خودتان را بخرید یا از اتاق
سالن برای دیدار با مخاطبین کسب و کار یا برای پیدا کردن فضای آرام برای
کار و استفاده از شبکه  WIFIرایگان استفاده کنید .سالن  B2Bبه طور
انحصاری برای غرفه داران و بازدید کنندگان تجاری است.

در سال  ،20۱8ابزار  Matchmakingویژه را معرفی کردیم .براساس
پارامترها و داده هایی که شما از شرکت تان وارد می کنید ،این ابزار،
بازدیدکنندگان تجاری را به غرفه داران متصل می کند ،الیته بازدید کنندگان
را به بازدیدکنندگان و غرفه داران به غرفه داران متصل می کند .شما
می توانید از این ابزار (قبل از) انتخاب یک شریک کسب و کار استفاده کنید
و قرار مالقات ها را برای مالقات در این رویداد  -یک روش مدرن برای حفظ
و گسترش شبکه کسب و کار خود استفاده کنید .برای نسخه  ،20۱۹ابزار
 Matchmakingیک بروز رسانی اضافی و احتماال یک افزونه وب
نیز دریافت خواهد کرد.

بازدیدکنندگان تجاری می توانند فضاهای تئاتری مجهز را برای جلسات
(خصوصی) و یا  get2gethersکوچک رزرو کنند.

طبق ارقام اداره آمار هلند ) (CBSو بر اساس نظرسنجی های انجام شده  ،عالقمندی هلندیها برای سفر به ایران
سیر صعودی قابل توجهی از خود نشان می دهد  .که این امر به دلیل تسهیالت صورت گرفته در صدور ویزا ،
تهیه بلیط و رزرو هتل و پروازهای داخلی ایران  ،شکل گرفته است  .و ادامه این روند می تواند در آینده موجب
نزدیک شدن هلند به جایگاه کشورهای آلمان و فرانسه در ورود گردشگران خارجی به ایران باشد.
نقشه کلی سالن

طبق روال سالهای گذشته  ،امسال نیز شرکت نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی با همکاری و هماهنگی شرکت
مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی  ،شرکتهای محترم ایرانی به طور متمرکز در محیط منحصر به فردی
متشکل از  :بازارچه  ،دکوراسیون و باغ ایرانی  ،موسیقی زنده و چایخانه سنتی حضور خواهند داشت  .صدور
دعوتنامه و اخذ وقت مصاحبه از سفارت هلند  ،عکاسی و فیلمبرداری و مشاوره تجاری و حقوقی  ،خدماتی است
که به شرکتهای خدمات گردشگری حاضر در پاویون نمایشگاهی ایران ارائه خواهد شد .همچنین با توجه به اهمیت
صنعت گردشگردی در نقشه توسعه اشتغال کشور مشارکت در این رویداد با نگاه حمایتی دولت محترم می باشد و حمایت
های ارزی و ریالی توسط مراکز حمایتی انجام خواهد شد.

پاویون ایران در یکی از پر ترددترین مکان های نمایشگاه واقع گردیده و غرفه سازی و طراحی غرفه ها به نحوی است که
غرفه ها از مزیت های نسبی برخوردار می باشد و چیدمان پالن با توجه به تنوع شرکت کنندگان و بنابر نیاز و سلیقه
غرفه داران محترم امکان پذیر است .لذا خواهشمند است درصورت تمایل به شرکت در این رویداد مهم بین المللی
فرم ثبت نام پیوست را تکمیل نموده و با همکاران ما تماس حاصل فرمایید.
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نمایشگاه سالیانه گردشگری اوترخت به نام  Vakantiebeursیکی از مناسبتهای مهم گردشگری در هلند
شرکت مادرتخصصی

و اروپاست که در آن شرکتهای مختلف از سراسر جهان با حضور در این نمایشگاه به معرفی خود و ظرفیتهای

توسعه ایرانگردی و جهانگردی

جهانگردی کشورشان میپردازند .در سال  20۱8بیش از  ۱05هزار نفر از این نمایشگاه بازدید به عمل آورده و
تعداد  ۱۱26مشارکت کننده از سراسر جهان در این نمایشگاه حضور داشتند .در سنوات گذشته مشارکت
کنندگانی از ایران از جمله شرکت های خدمات جهانگردی،آژانس های مسافرتی،هتل ها،هواپیمایی جمهوری
اسالمی ایران،شرکت های فعال بخش خصوصی و شرکت های بازرگانی و تجاری در این نمایشگاه حضور یافته و به
معرفی بخشی از جذابیتها گردشگری،تجاری و فرهنگی کشورمان پرداختند.
با توجه به اهمیت ویژه صنعت توریسم و ظرفیت های باالی کشور در درآمد زایی از این صنعت بدینوسیله از آن
مجموعه محترم به منظور حضور در پاویون جمهوری اسالمی در نمایشگاه فوق دعوت به عمل می آید.خواهشمند
است جهت ثبت نام با ستاد برگزاری با شماره های  086 – ۳4۱۳054۱و  086 – ۳4۱۳2254داخلی  22۳یا
 02۱ – 88775۳60و  0۹۱25548565حداکثر تا تاریخ  ۱5آبان ماه  ۹7تماس حاصل فرمایید.
لطفاً در تکمیل این فرم دقت نمایید  ،اطالعات رسمی براساس این فرم تهیه می گردد.
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فضای مورد نیاز به متراژ  ....................متر مربع
نوع کاال و خدمات قابل عرضه در نمایشگاه:
نحوه ثبت نام
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