تاریخچه اکسپو
اکسپو المپیک فرهنگ و تمدن ملت ها
رویداد جهانی اکسپو ،بیش از  170سال است که تبدیل به مهمترین
و به تعبیری المپیک جهانی فرهنگ ،تمدن ،تاریخ ،اقتصاد ،توسعه
و در یک کالم هویت ملی کشورها شده است و فرصتی طالیی برای
همه ملت های جهان فراهم آورده تا در یک بازه زمانی  6ماهه،
گرد هم آمده و آخرین دستاوردها ،موفقیت ها و چشم اندازهای
خود را در حوزه های فرهنگی ،هنری ،صنعتی و اقتصادی به نمایش
بگذارند و تصویری متفاوت ،پویا ،خالق ،شاداب و پرقدرت از خود
را به سایر دنیا نشان دهند و توجه افکار عمومی جهان را به خود
جلب کنند .
ل و شرایط
این رویداد جهانی هر  5سال یکبار در کشوری که پتانسی 
مساعد زیرساختی را برای میزبانی این همایش جهانی داراست،
برگزار میشود .
در وصف اهمیت باالی اکسپو کافی است بدانیم که اکسپو سومین
ویداد مهم دنیا پس از مسابقات جام جهانی فوتبال و بازیهای
المپیک به لحاظ جذب مخاطب و اولین نمونه به لحاظ طول مدت
برگزاری است .

ویژگی های اکسپو  2020دبی
 198کشور دنیا در فضایی به مساحت  440هکتار ،در این رویداد

جهانی حضور دارند .

میلیارد

02

اکسپو  2020دبی بدون شک بلند پروازانهترین پروژه
کشور امارات در طول سالهای اخیر محسوب میشود

پیشبینی میشود که  300هزار فرصت شغلی جدید در این کشور
ایجاد شود .
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این رویداد به سه زون پایداری ،فرصت و تحرک
شده است .

تقسیم

04

در طول  6ماه برگزاری این رویداد 25 ،میلیون نفر
از سرتاسر جهان از این رویداد بازدید خواهند کرد

این رویداد به مدت  6ماه از  01مهر  1400تا  01فروردین 1401

برگزار می شود .

05

شرکت اوبر (شرکت تاکسیرانی آمریکایی) برای اولین بار خودروهای

پرنده خود را برای حملونقل در این رویداد تست میکند .
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در این صورت رکورد تعداد بازدیدکننده در تاریخ
 170ساله اکسپو در امارات شکسته خواهد شد
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انتظار میرود که این رویداد باعث رشد اقتصادی33
دالری امارات شود .
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اولین تجربه اکسپو در خاورمیانه

داستانی که با امیر کبیر آغاز شد
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پاویون برجسته معماری در اکسپو  2020دبی

نخستین نمایشگاه بینالمللی دنیا تحت عنوان اکسپو ،با محتوای معماری در
 1851در هایدپارک لندن و با شعار «صنعت برای همه ملل» برگزار شد
که ایران هم در کنار  24کشور دیگر با درایت ،هوشمندی و دوراندیشی
امیرکبیر در آن حضور پیدا کرد و در پاویونی به مساحت  92مترمربع،
عالوه بر معرفی هنر معماری ایرانی ،محصوالتی همچون فرش ،صنایعدستی،
کاشی و انواع خشکبار را در معرض دید بازدیدکنندگان گذاشت.
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پاویون ایران

در

اکسپو  2020دبی

حضور موفق ایران
در اکسپو

در اکسپو  2015میالن ،ایران موفق شد برای اولین
ابار در این رویداد جهانی کسب رتبه کند و مقام
دوم را در بین پاویونهای جهان به دست آورد .

پاویون ایران در زون تحرک و در همسایگی
کشورهای فرانسه و مکزیک قرار دارد .

مساحت زمین اختصاص دادهشده به پاویون ایران
در حدود  2014مترمربع است .

 13غرفه پاویون ایران شامل گردشگری ،معدن ،نفت ،گاز و
پتروشیمی ،فرهنگ و هنر ،پزشکی  ،صنایعی از قبیل مس ،فوالد ،
 High Techو صنایع کوچک و غرفههای تجاری است .

اکسپو  1967مونترال ،پاویون ایران با الهام از مسجد جامع
شوشتر حضور موفق و تحسینبرانگیزی داشت .

در اکسپوی  2020دبی ،ایران به لحاظ طراحی پاویون
جزو  8پاویون برگزیده معرفی شد .

“ اعتماد ،پیشنیاز و الزمه ایجاد و توسعه روابط تجاری است “
ملی کشورها و میدان رقابت و المپیک فرهنگ ،تمدن ،تاریخ،
اقتصاد و توسعه ملل نامیده میشوند؛ فرصتی طالیی است برای :

بهبود تصویر ذهنی ایران در نزد افکار عمومی جهان

بازتعریف هویت زخم خورده ملی ،فرهنگی ،تاریخی ،اقتصادی
و تجاری ایران از تیر اتهامات و افتراهای رسانههای معاند

جلب اعتماد بینالمللی و بهتبع آن گسترش تجارت و انعقاد
پیمانهای منطقهای و بینالمللی
.

ایجاد تعامالت سازنده باهدف جلب مشارکت و جذب
سرمایهگذاران خارجی

دستاورد های حضور در اکسپو

رویدادهایی جهانی نظیر اکسپو که آوردگاه بزرگ بازتعریف هویت

“

.

آیا ویترینی
جهانیتر از اکسپو
برای بازتعریف
هویت و برند ملی
خود میشناسیم؟

خانه ترویج تجارت جهانی

مدیریت تولید محتوا در غرفه های صنعت و تجارت

رسالت TPHOMEدراکسپو  2020دوبی
رسالت خانه ترویج تجارت جهانی ،ارتقا برند تجاری ایران،
توانمندسازی بنگاههای کوچک و متوسط و بینالمللی کردن
شرکتهای تجاری است و در این راستا میکوشد که از فرصت

اکسپو  2020دبی برای توسعه بازار شرکتهای داخلی بهره ببرد .

خانه ترویج تجارت جهانی

مأموریت این خانه در این رویداد جهانی عبارت است از :
مدیریت تولید محتوا در غرفههای صنعت و تجارت برای
معرفی توانمندیهای صنعتی کشور
مدیریت اعزام هیئتهای تجاری و برگزاری نشسته های
تخصصی

مدیریت برگزاری همایش بینالمللی جذب سرمایهگذار
خارجی در محل اکسپوی دبی

در این غرفهها از فنّاوری
مپینگ و هولوگرام برای
معرفی صنایع
استفاده شده است

طراحی غرفهها با استفاده
از المانهای فرهنگی ایران
و هویت صنعتی این کشور
صورت گرفته است

صنایع منتخب دارای
ویژگیهای منحصربهفردی
هستند که هویت صنعتی
ایران را بازتاب میدهند

غرفههای  3و  4پاویون
ایران به معرفی صنایع
کوچک و بزرگ کشور
اختصاصیافته است

هدف این غرفه ارائه
تصویری متفاوت از
توانمندیهای صنعتی ایران
است بهگونهای که باعث شود
ذهنیت افکار عمومی دنیا
نسبت به برند تجاری
ایران تغییر یابد

مدیریت اعزام هیئتهای تجاری و برگزاری نشست های تخصصی

مدیریت برگزاری همایش بینالمللی جذب سرمایهگذار خارجی

شناسایی سرمایهگذاران
خارجی عالقهمند به
آموزش  SMEها
شرکتهای تجاری برای
حضور و بهرهبرداری از
این فرصت جهانی

ایجاد ارتباط با همتایان
بینالمللی شرکتهای
ایرانی برای برگزاری
نشستهای تخصصی

برگزاری تورهای
اکسپوگردی برای آشنایی
با هویت ملی و تجاری سایر
کشورها و ایجاد ارتباط با
شرکای بالقوه بالفعل تجاری

ایجاد بستری برای
برقراری تعامالت
تجاری ،توسعه بازار و
تبادل دانش فنی

سرمایهگذاری در ایران بر
اساس رشتههای تخصصی
متفاوت
شناسایی ظرفیتهای
جذاب سرمایهگذاری در
بخشهای مختلف صنعتی و
تجاری ایران
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