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 معرفی صنعت

هزار واحد صنعتی در حوزه مبلمان صنعتی کشور فعال هستند. به بیان دیگر، صنعت مبلمان  100حدود 

 .درصد از اشتغال کشور را در اختیار دارد 10حدود 

اکنون صنعتگران ایرانی در زمینه مبلمان کالسیک که نیازمند انجام کارهای هنری است، از جایگاه 

ی منطقه و جهان برخوردار بوده و با وجود برخی نامالیمات هنوز هم دستان توانمند مناسبی در بین کشورها

ها و  انگیزد. اما در زمینه تولید مبلمان مدرن که نیازمند دستگاه  صنعتگران ایرانی، تحسین جهانیان را برمی

هستند، جایگاه  تری در این عرصه برخوردار آالت پیشرفته است، کشورهایی که از فناوری پیشرفته ماشین

اند. این در حالی است که اکنون صنعت مبلمان با اقبال عمومی بیشتری  خود اختصاص داده بهتری را به

گیری از فناوری روز در تولید مبلمان مدرن در کشورمان را گوشزد  مواجه شده و این امر ضرورت بهره

 .کند می

این صنعت نیز نشانگر اهمیت و جایگاه این صنعت در هزار میلیارد ریالی 100گردش مالی ساالنه بیش از     

 .توجهی به آن است صنایع کشور و آثار زیانبار بی بین

صنعت مبلمان یا تولید مصنوعات چوبی از دهه های گذشته همواره به عنوان یکی از مصادیق صنایع 

نهادهای اقتصادی وابسته  زنجیره ای زود بازده که می تواند منجر به توسعه اقتصادی کشورها شود، از سوی

به سازمان ملل متحد به کشورهای در حال توسعه پیشنهاد شده است. طی یک دهه اخیر نتایج معجزه 

آسای این پیشنهاد در کشورهایی مانند چین، مکزیک، مالزی، اندونزی و اخیرا فیلیپین و ویتنام دیده شده 

 .است

صادرات غیرنفتی و ارز آوری به نحو چشمگیری،  این صنعت ضمن تحقق بخش مهمی از استراتژی توسعه

 .می تواند دولت را در رفع مهمترین مشکل کنونی جامعه یعنی بیکاری، یاری کند

کشورهایی مانند ترکیه، مالزی، چین، ایتالیا و برخی دیگر از کشورهای اروپایی که به این صنعت به 

اند. در  خود اختصاص داده جایگاه قابل توجهی را بهاند، اکنون در بازارهای جهانی  شکلی تخصصی توجه کرده

درصد مصرف داخلی مبلمان مدرن در اختیار تولیدکنندگان کشورمان بوده و  20زمینه مبلمان مدرن فقط 

 .شود درصد بقیه از طریق واردات قانونی و غیرقانونی تامین می 80
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رسانی نیز در زمینه شناساندن محصوالت تولیدی به دیگر کشورها از به اعتقاد برخی از کارشناسان، اطالع 

اهمیت بسیاری برخوردار است. در این خصوص کارشناس امور بازرگانی سفارت اسپانیا در تهران معتقد است 

استفاده  لمان ایران بویژه در خارج از ایران، ضعیف بوده و باید تقویت شود.بکه اطالع رسانی درمورد صنعت م

یک کارشناس ارشد معماری داخلی در این  کردن از طراحان داخلی نیز از دیگر مشکالت این صنعت است.ن

خصوص اذعان می کند: کارگزاران صنعت چوب داخلی باید از طراحان متخصص ایرانی استفاده کنند. وی 

لی که طراحان می افزاید: کارگزاران صنعت چوب بیشتر از طرح های فرنگی الگوبرداری می کنند، درحا

داخلی ما بسیار ماهر هستند.یک تولیدکننده آلمانی در صنعت مبلمان بیان می نماید: آینده صنعت چوب و 

مبلمان در ایران روشن و شکوفا است. اگرچه درایران هنوز کیفیت برخی محصوالت تولیدی به روز نیست، 

دبیر اتحادیه صادرکنندگان مبلمان منزل و  اما سرمایه گذاری در صنعت چوب ایران چشم انداز روشنی دارد.

اداری بیان می کند: صنعت بهره برداری از چوب با هدف تولید فرآورده های مورد نیاز بشر در مقاطع 

 .مختلف تاریخ با پیشرفت ها و جهش های علمی و تکنولوژیک انسان، هماهنگ و همراه شده است

خارجی و سیر نزولی صادرات مبلمان ایران که طی چند سال وی می افزاید: افزایش بی رویه واردات مبلمان 

اخیر رخ داده به طور قطع درخور صنعت مبلمان ایران نیست، در این خصوص در عرصه جدید اقتصاد ایران، 

 .آینده از آن اصنافی است که قدرتمندترین تشکل ها و متناسبترین پیوند را در میان تشکل های خود دارند

: اما درخصوص مبلمان کالسیک به دلیل دسترسی نداشتن به تکنولوژی روز دنیا، این وی ادامه می دهد

 .صنعت وضعیت خوبی ندارد و اساسی ترین مشکل درمورد مبلمان کالسیک، واردات بی رویه این کاال است

ن اکنون صنعتگران برای تامین مواد اولیه ی تولید با مشکالتی مواجه هستند به نحوی که مشکالت تامی

که فناوری الزم برای تولید آن در داخل کشور وجود ندارد موجب شده تا « اف دی. ام.» ای مانند مواداولیه

های  مبلمان تولیدی کشورمان با کشورهایی که خود، این ماده اولیه را تولید کرده یا با تعرفه  قدرت رقابت

های اخیر صادرات تولیدات نئوپان  ه در سالنمایند، کاهش یابد. این در حالی است ک وارداتی کمتری وارد می

ترین ماده اولیه صنعت مبلمان محسوب  همچنین چوب عمده .و تخته سه الیه رشد قابل توجهی داشته است

های گمرکی معاف شده و این کار عالوه بر کمک به صنعت چوب، اقدام  شود که واردات آن نیز از تعرفه می

 .ستها بوده ا مؤثری در جهت حفظ جنگل
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 درباره نمایشگاه

و صنایع وابسته  یراق آالت، ماشین آالت مبلمان ، تجهیزاتر اساس اطالعات موجود، نمایشگاه بین المللی ب

با حضور تولید کنندگان، وارد کنندگان، متخصصین و فعاالن اقتصادی این صنعت به عنوان یک   تهران

 .رویداد اقتصادی در سطح منطقه می باشد

نمایشگاه به عنوان بستری با هدف معرفی کاالها و محصوالت جدید، ایجاد فرصت تعامل با تولید کنندگان، 

بازرگانان و متخصصین بخش، آشنایی با آخرین دستاوردها، ایجاد فرصت مذاکرات و عقد قراردادهای کاری و 

 بازخورد و وری بهره تواند می غاتیتبلی –... همواره مورد توجه بوده است و مشارکت در این پدیده اقتصادی 

 .سازد فراهم کنندگان شرکت برای را مطلوبتر

آمار موجود از افزایش تعداد مشارکت کنندگان در بخش داخلی و خارجی نمایشگاه و افزایش متراژ فضای 

و صنایع وابسته ، گویای تالش شرکت میالد مبتکر  یراق آالت، ماشین آالت مبلمان ، تجهیزات نمایشگاه

 .برگزاری نمایشگاه فوق می باشد درشرق 

 اهداف برگزاری نمایشگاه
 معرفی محصوالت جدید 

 ایجاد فرصت جهت برقراری ارتباط و شناسایی شرکتهای معتبر داخلی وخارجی 

 کت کنندگانآشنایی با آخرین دستاوردها و فن آوریهای تخصصی ارائه شده از سوی شر 

 در اختیار گذاردن فرصت انعقاد قرارداد های کاری، پیشرفت و توسعه فعالیتهای اقتصادی شرکت کنندگان 

 یافتن نمایندگان فعال 

 شناخت نیازهای مشتری 

 بهره گیری گسترده از تبلیغات در جهت افزایش اعتبار و معرفی بهتر شرکت کنندگان 

 رین دستاوردهای نوین علمی، پژوهشی و صنعتی در حوزه های مختلففراهم ساختن زمینه مناسب جهت ارائه آخ 

 شناخت توانایی های علمی، پژوهشی و صنعتی کشور و تقویت ارتباط بین دانشگاه ها و صنایع و مراکز علمی- 

 پژوهشی کشور

 افزایش کیفیت تولید و رسیدن به استانداردهای جهانی 

 در یک مکان مناسب و زمان کوتاه آشنایی و تبادل تجربیات شرکت ها با یکدیگر 
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ایران و دیگر  آالت مبلمان و یراقاین نمایشگاه با هدف انتقال و مبادله دانش و تکنولوژی بین فعاالن صنعت 

شود. حضور در این نمایشگاه فرصتی مناسب برای دیدار و مالقات با طیف  کشورهای پیشرفته برگزار می

  -توزیع گذاران، سرمایه کارشناسان، ها، مقامات و مسؤوالن ارشد دولتی، ها و اتحادیه وسیع مدیران انجمن

از سویی دیگر انتقال و مبادله  از کشور بود.کنندگان تجهیزات صنعتی از داخل و خارج  کنندگان و تأمین

و دیگر کشورهای پیشرفته و آشنایی با آخرین این صنعت در ایران دانش و تکنولوژی بین فعاالن 

معرفی  .دستاوردهای علمی و پژوهشی در این صنعت، گامی مهم در راستای ارتقاء اقتصاد ایران می باشد

رکت ها، نهادها و سازمان های داخلی، انتقال دانش، تکنولوژی و دستاوردها، ظرفیت ها و توانمندی های ش

عرصه فراهم کردن زمینه های الزم برای سرمایه گذاری این تجربیات آشنایی با الگوهای موفق جهانی در 

و  یراق آالت، ماشین آالت مبلمان، تجهیزاتنمایشگاه بین المللی  شانزدهمینشرکت های داخلی و خارجی 

  .ه بوده استصنایع وابست
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 1396گزارش نمایشگاه 

 

  

 بین المللی نوع نمایشگاه: 

 آالت مبلمان، تجهیزات و صنایع وابسته آالت، ماشین المللی یراق دهمین نمایشگاه بیننزشا عنوان:

 شرکت میالد مبتکر شرق و شرکت پیشرو مبتکران چیستا برگزار کننده:

 17 الی 9 ساعت کار نمایشگاه: 1396 سال ماه بهمن 26 الی 23 تاریخ برگزاری:

 مترمربع  50100  کل فضای سرپوشیده) نا خالص(:

 مترمربع 1821 متراژ )مفید( سرپوشیده خارجی: مترمربع24220 متراژ) مفید(سرپوشیده داخلی:

 0  خارجی:                      مترمربع 220  :داخلی                          مترمربع 220 فضای باز:

 مترمربع 27000 کل فضای جانمایی شده:

 A31 – 35 – 38 – --38B-44-40-41 و B31 – 10و11 – 8و9 – 6و7سری سالنهای سالن های تحت پوشش :

 و اولیه مواد مبلمان، صنایع تجهیزات و اولیه مواد چوب، فرآوری آالت ماشین و خطوط کاالهای ارائه شده:

 ساخت ابزارآالت انواع منفصل، قطعات انواع مبلمان، صنایع جانبی مواد و آالت یراق انواع مبلمان، صنایع تجهیزات

 بندی بسته مواد انواع دیواری، کاغذ و دکوراتیو رنگهای دیوارپوش، کفپوش، انواع پوششها، انواع مبلمان، صنایع

 مربوط، حوزه در صنعتی و اداری اتوماسیون نقل، و حمل کاالی و مواد جابجایی آالت ماشین انواع مبلمان، صنایع

 تخصصی آموزشی خدمات آموزشگاهها، دانشگاهها، تخصصی، مجالت و نشریات

 شرکت 100 تعداد شرکتهای خارجی: شرکت 250 تعداد شرکتهای داخلی:

 کشور  16 تعداد کشورهای شرکت کننده خارجی:

 نام کشورهای شرکت کننده:

 تایوان، ترکیه، مالزی، هند، فرانسه، جنوبی، چین،کره بلژیک، ایتالیا، اسپانیا، اتریش، آلمان،

 سنگاپور رومانی،سوئیس، لهستان،
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 درباره میالد مبتکر شرق

با هدف فعالیت در زمینه برگزاری نمایشگاه، همایش، کنفرانس  1381شرکت نمایشگاهی میالد مبتکر شرق در سال 

 .کرد فعالیت به شروع سال همان از و رسید ثبت به  .…و 

مدیران این شرکت که بخشی از نیروهای دست اندرکار در این حوزه بودند با باور به اینکه برگزاری نمایشگاه ضمن 

برخورداری از ظرفیت مناسب، نیازمند نگرشی تازه است، با تعیین راهبرد و تدوین برنامه مدون و ایجاد سازمان کار 

 .متخصص و کارآمد در این راستا کار خود را آغاز نمودند

شرکت نمایشگاهی میالد در طی نزدیک به سیزده سال فعالیت خود، با برخورداری از کارشناسان مجرب و 

های فنی، تاکنون موفق به برگزاری بیش از یکصد وشصت نمایشگاه و همایش در سطح داخلی و خارجی توانمندی

شده است. برگزاری نمایشگاه های تخصصی صنعت دام و طیور، ماشین آالت و یراق آالت مبلمان، مبلمان منزل 

 برگزاری همچنین و …و  ،اداری و دکوراسیون، صنعت برق و الکترونیک، صنعت ساختمان، سرمایشی و گرمایشی

 باشند. می ها فعالیت این جمله از افغانستان و عربستان در تخصصی نمایشگاههای

 : دفتر مرکزی این شرکت دارای بخش های مختلف است

 .مدیریت که شامل اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل است .1

راهکارهای مدیریتی و اجرایی از وظایف تحقیق و توسعه که مشاوران خبره در این حوزه را شامل می شود و ارائه  .2

 .آن است

روابط عمومی و تبلیغات که وظیفه تعامل با مشتریان و معرفی شرکت را در بین فعاالن بخش اقتصادی اعم از  .3

 .تولیدی، بازرگانی و خدماتی بر عهده دارد

توانسته توانایی های خود را با  نفر نیروی با تجربه و متخصص بوده و تاکنون 14بازاریابی و اطالع رسانی که شامل  .4

 .جذب مشارکت کنندگان به منصه ظهور برساند

ارائه یک  واحد فنی طراحی صنعتی که تهیه نقشه، جانمایی و غرفه آرایی را اداره می کند و بستر مناسب را برای .5

 د.کار مطلوب فراهم می کن

ع رسانی تالش می نمایند با ارائه ایده های واحد طراحی و گرافیک که با همکاری بخش های روابط عمومی و اطال .6

 .نو و تازه در انجام فعالیت های شرکت نقشی موثر ایفا نمایند

 … و تاسیسات برق، نجاری، نقاشی، آهنگری، قبیل از اجرایی های بخش متخصصین شامل مهندسی –واحد فنی .7

 فعال بوده و در سرعت بخشیدن ساخت فضا و محیط نمایشگاهی کارآمد شرکت این کارگاههای در که

 .می باشند .8

 .اینترنت و وب سایت که ضمن اداره آن همواره در به روز رسانی آن تالشی موثر داشته اند .9

 امور اداری .10

 تدارکات و پشتیبانی .11
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 اطالعات تماس

  

 شرکت نمایشگاهی میالد مبتکر شرق

 02144448216تلفن: 

 02144448216فکس:

  ایمیل:

info@miladgroup.net 

 وب سایت:

www.miladgroup.net  
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 سازمان توسعه تجارت ایران

 

در دهه فعالیت مرکز توسعه صادرات ایران  4سازمان توسعه تجارت ایران با بهره برداری از تجربیات ارزشمند 

با ایجاد ساختار تشکیالتی مسئولیت خطیر خود را در راستای  1384ارتقاء صادرات غیر نفتی کشور، از سال 

سازمانی است  توسعه تجارت خارجی جمهوری ایران آغاز نموده است. سازمان توسعه تجارت ایران،

دنبال توسعه و تقویت تجارت فعال،مشارکت جو و مبتنی بر دانش که در راستای برنامه های کالن کشور به 

توسعه  خارجی و دستیابی به سهم بیشتر بازار هدف، به نحوی یکپارچه و اثربخش می باشد. این سازمان،

تجارت را با عنایت به برقراری تعامالت سازنده با طرفین تجاری و زینفان خود،منابع انسانی کارآمد و به 

سیاست گذاری،حمایت و  مواره سعی دارد با برنامه ریزی،کارگیری دانش و فناوری جدید دنبال کرده و ه

نظارت عالیه، بستر مناسبی جهت مدیریت کالن صادرات و تقویت زیربناها و ظرفیت های الزم برای تسهیل 

 و توسعه تجارب خارجی کشور فراهم نماید.
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 نمایندگان خارج از کشور

 
 

ITALY 
ITALIA srl COREXPO 
Stefania BiancoContact Person:  

+39 0422 718019 Tel:  
stefania@corexpo.it email: 

 

Turkey 
Merkur fair co. 

Mr.Baris Contact Person:  
+ 90 212 219 69 30 Tel:  

,merkurfair.com baris@ email: 

merkurfairs@merkurfair.co  
 
 

China 
International Fair Co., LtdBeijing Joining  

Tina TianContact Person:  
861059574900+ Tel:  

tina@zhongyingzhan.com email: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Germany and Austria  
IEC Messevertriebs GmbH 

Contact Person: Ludger Muller 
+494071007013Tel:  

vertrieb.de-mueller@iec email: 
 
 

countries AND CIS all GCC 
CEM FZ LLC 

Sapunova YanaContact Person:  
+971 4 4589900 ext. 3323 Tel:  

gulf.com-yana@cem ail:em 
 
 
 

INDIA 
RB OVERSEAS 

Contact Person: Bhavin Mehta 
9408833358, 9409406257 -+91 Tel:  

rboverseasind@gmail.com email: 
 
 
 

VIETNAM , MALAYSIA AND MACAU 
Racing champ EXHIBITION 

 Raymond Fung Contact Person: 
 (+852) 2320 8978Tel:  

raymond@racingchamp.com.hk email:
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 غرفه های نمایشگاهی
 

 حداقل متراژ نوع غرفه

 متر مربع12 در فضای سر پوشیده با تجهیزاتغرفه 

 مترمربع 24 در فضای سر پوشیده بدون تجهیزاتغرفه 

 متر مربع 30 فضای باز

 

وات(، یک عدد پریز برق،  100عدد المپ  3پانل بندی اطراف، روشنایی )  غرفه معمولی با تجهیزات متعارف:

 .باشد مترمربع غرفه می 12عدد صندلی به ازاء هر  2عدد میز،  1موکت کف، کتیبه نویسی، 
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