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έχω επιτύχει στη ζωή μου, είναι αποτέλεσμα της αγάπης τους, των αξιών και της
στήριξης που μου έχουν δώσει, των κόπων τους, της αγωνίας τους για εμένα και
αναρίθμητων άλλων υλικών και άυλων αγαθών που πάντα μου πρόσφεραν και
συνεχίζουν να μου προσφέρουν ανιδιοτελώς. Έτσι όπως έκαναν πάντα λοιπόν, και σε
αυτό το βήμα της ακαδημαϊκής μου καριέρας, με παρότρυναν και με στήριξαν με κάθε
τρόπο. Αυτό που εύχομαι από πλευράς μου, είναι με τις προσπάθειες μου να καταφέρνω
να τους κάνω πάντα χαρούμενους και περήφανους, και αυτό να αποτελεί μία μικρή
ένδειξη της βαθιάς αγάπης, σεβασμού και εκτίμησης που νιώθω για αυτούς.
Όπως οι περισσότεροι, έτσι και εγώ, είχα και έχω την τύχη να υπάρχουν στη
ζωή μου τα πρόσωπα εκείνα που χαρακτηρίζονται ως ‘‘ο άνθρωπός μου’’. Τα πρόσωπα
που εγώ επέλεξα για οικογένεια μου, και που αν και δε μας συνδέουν δεσμοί αίματος,
μας δένουν ισχυροί δεσμοί αγάπης, αφοσίωσης, πίστης και φιλίας. Αυτούς, λοιπόν, τους
μετρημένους στα δάχτυλα του ενός χεριού ‘‘ανθρώπους μου’’, θέλω ειλικρινώς να
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που τη γνωριμία του καθενός μαζί του, ας μου επιτραπεί ως οικονομολόγο να τη
χαρακτηρίσω, ως μία ‘‘κερδοφόρα επένδυση’’. Ένα άτομο που θαυμάζω και εκτιμώ
βαθύτατα, που πάντα θα αποτελεί ένα λαμπρό πρότυπο για εμένα και στο οποίο θα
χρωστώ ευγνωμοσύνη για τις γνώσεις, τη βοήθεια και τη στήριξη που μου προσέφερε,
καθώς και για το αμέριστο ενδιαφέρον και την υπομονετική καθοδήγηση του καθ’ όλη
τη διάρκεια της συνεργασίας μας για τη συγγραφή της παρούσας εργασίας. Πέραν των
ακαδημαϊκών γνώσεων που μου προσέφερε, του είμαι ευγνώμων και για χρήσιμα
μαθήματα ζωής που μου έδωσε, όπως το να θέτω στόχους και να προσπαθώ για να τους
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και αν είναι οι υποχρεώσεις, πάντα βρίσκεται ο χρόνος και περισσεύουν οι
δικαιολογίες. Πραγματικά, ευχαριστώ.
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ABSTRACT
The companies of today are attempting to survive in an ever changing, dynamically
competitive world. International markets are particularly demanding, thus, export
marketing has become an important aid.
In hindsight, there have been immensely popular marketing techniques such as
advertising. However, marketing events have become more widespread. In other words,
companies taking part in trade fairs, are taking this form of promotion very seriously.
This utilization of trade fairs as a tool in the marketing’ recipe is the source of this
study.
Initially, this thesis is based on a more profound study of the bibliography surrounding
trade shows, and its goal is to pinpoint the strengths and drawbacks of the
aforementioned tool, to study its three main components – the organizer, the exhibitor
and the interested parties (visitors) – compiling and contrasting the opinions and the
results of previous authors and concluding with proposals based on correct company
participation in national and international trade fairs.
Through researching the bibliography, it is indeed obvious that there are numerous
benefits to using trade shows as part of communicative marketing which, in order to
reach fruition, must include meticulously organized and followed stages. The
fundamental concern must be a perfectly organized exhibit, which will attract and hold
the attention of other companies and visitors alike, adding further interested parties in
future, via such fairs. The visitor should take into consideration all the parameters of
said shows, therefore, resulting in their considering their attendance both profitable and
important, whilst the exhibitor must, after having successfully organized their goals,
ensure that all the stages are reached and targets are met. In this way, the company is
certain to find its way to the echelon of the corporate ladder.

v

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η δυναμικότητα και η ανταγωνιστικότητα του περιβάλλοντος της αγοράς στην
οποία επιχειρούν οι εταιρίες στις μέρες μας καθιστούν κρίσιμη την αφύπνιση και την
άμεση ανταπόκρισή τους στις προκλήσεις και τις αλλαγές προκειμένου αυτές να
επιβιώσουν. Όταν μάλιστα μιλάμε για διεθνείς αγορές, τότε οι προκλήσεις είναι ακόμη
μεγαλύτερες. Στο σημείο αυτό έρχεται να προσφέρει τη βοήθειά του το εξαγωγικό
μάρκετινγκ.
Πέραν των μέχρι πρόσφατα δημοφιλέστερων τεχνικών μάρκετινγκ, όπως η
διαφήμιση, ολοένα και μεγαλύτερη σημασία αποκτά η χρήση του λεγόμενου
‘‘μάρκετινγκ γεγονότων’’, του οποίου έναν βασικό εκπρόσωπο αποτελεί η συμμετοχή
επιχειρήσεων σε διεθνείς εμπορικές εκθέσεις. Η χρήση, λοιπόν, των εμπορικών
εκθέσεων από τις επιχειρήσεις ως εργαλείο του μίγματος μάρκετινγκ, αποτέλεσε την
πηγή του ενδιαφέροντος για τη συγγραφή της παρούσας μελέτης.
Η διπλωματική αυτή εργασία λοιπόν, στηρίχθηκε στην εκτενή μελέτη της μέχρι
τώρα βιβλιογραφίας γύρω από τις εμπορικές εκθέσεις, με στόχο να εντοπίσει τις
δυνατότητες και τις αδυναμίες του συγκεκριμένου εργαλείου μάρκετινγκ, να μελετήσει
την συμπεριφορά καθενός εκ των τριών εμπλεκομένων μερών της – διοργανωτή,
εκθέτη και επισκέπτη – και συγκεντρώνοντας και συγκρίνοντας απόψεις και
αποτελέσματα προηγούμενων συγγραφέων και μελετών, να καταλήξει σε προτάσεις
σχετικά με την σωστή συμμετοχή των επιχειρήσεων σε εμπορικές εκθέσεις και δη και
σε διεθνείς.
Πραγματικά, από τη μελέτη της βιβλιογραφίας προκύπτει ότι υπάρχει ένας
μεγάλος αριθμός ωφελειών για τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τις εμπορικές
εκθέσεις ως μέρος της επικοινωνίας μάρκετινγκ, τις οποίες όμως για να καρπωθούν
πρέπει να ακολουθήσουν προσεκτικά σχεδιασμένα και οργανωμένα βήματα. Βασικό
μέλημα του διοργανωτή φαίνεται να αποτελεί η άψογη διοργάνωση και διεξαγωγή μίας
έκθεσης που θα κρατά τους υπάρχοντες εκθέτες και τους επισκέπτες, ή ακόμη
περισσότερο θα προσθέτει σε κάθε επόμενη διεξαγωγή και νέους, αποφέροντας πλήθος
ωφελειών γι’ αυτόν αλλά και το περιβάλλον του. Ο επισκέπτης από την πλευρά του
δείχνει να λαμβάνει υπόψη του πολλές παραμέτρους, ώστε να θεωρήσει σκόπιμη και
επικερδής την παρουσία του σε μία εμπορική έκθεση, ενώ ο βασικός παίκτης, ο εκθέτης
πρέπει αφού θέσει σωστά τους στόχους του, να φροντίσει για την διεκπεραίωση όλων
εκείνων των διεργασιών που θα οδηγήσουν τη συμμετοχή του στην κορυφή.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1 Εισαγωγική Τοποθέτηση
Ο κύριος σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη όλων
εκείνων των παραγόντων που οδηγούν στην επιτυχημένη συμμετοχή μίας επιχείρησης
σε μία διεθνή εμπορική έκθεση (international trade fair). Προς την επίτευξη αυτού του
στόχου, αρχικά θα θεσμοθετηθεί η έννοια των εμπορικών εκθέσεων ως εργαλείο του
μάρκετινγκ και θα γίνει μία περιγραφή των σταδίων από τα οποία περνά μία επιχείρηση
έως ότου αποφασίσει τη συμμετοχή της σε μία έκθεση καθώς και των αντίστοιχων
στόχων που θέτει. Εν συνεχεία, θα γίνει αναλυτική αναφορά σε καθέναν από τους
εμπλεκόμενους φορείς σε μία διεθνή εμπορική έκθεση, στις υποχρεώσεις του καθενός,
στα οφέλη που προκύπτουν καθώς και στις δυσκολίες που πρέπει να διευθετηθούν κατά
την περίοδο προετοιμασίας και συμμετοχής στην έκθεση. Τέλος, θα γίνει αναφορά σε
όλες εκείνες τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί μία επιχείρηση μετά το πέρας
της εκθέσεως ώστε να αποκομίσει τα μέγιστα δυνατά οφέλη από αυτή.
Πηγή του ενδιαφέροντος για τη μελέτη συμμετοχής των επιχειρήσεων σε
εμπορικές εκθέσεις αποτελεί η ραγδαία ανάπτυξη του λεγόμενου «events marketing» τα
τελευταία χρόνια παγκοσμίως, το οποίο τείνει να αποτελέσει μία επιχειρηματική
δραστηριότητα πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων (Lee and Kim, 2008; Hansen,
2004). Ολοένα και μεγαλύτερα ποσοστά των budgets των επιχειρήσεων που
χορηγούνται για ενέργειες μάρκετινγκ, όπως η διαφήμιση και η προώθηση, επενδύονται
κυρίως στη συμμετοχή τους σε κάποιο γεγονός, όπως μία διεθνής εμπορική έκθεση
αναδεικνύοντας την αυξημένη σημασία τους (Gopalakrishna and Lilien, 1995). Η
δημοτικότητα αυτού του μέσου μεταξύ των επιχειρήσεων αντικατοπτρίζεται από το
γεγονός ότι μετά τις δαπάνες για διαφήμιση, οι εκθέσεις αντιπροσωπεύουν τη
μεγαλύτερη συνιστώσα του διαφημιστικού προϋπολογισμού για τις επιχειρήσεις.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο Sandler (1994, σ. 46) περίπου το 10% του
προϋπολογισμού για ενέργειες μάρκετινγκ των Αμερικανικών επιχειρήσεων και πάνω
από το 20% των αντίστοιχων δαπανών των Ευρωπαϊκών, επενδύθηκαν σε συμμετοχές
σε διεθνείς εκθέσεις. Στην Ευρώπη, μία δεκαετία και πλέον αργότερα, οι εμπορικές
εκθέσεις συνεχίζουν να παίζουν πολύ μεγαλύτερο ρόλο στην προώθηση των
επιχειρήσεων και το μάρκετινγκ, με το 22% του συνόλου του προϋπολογισμού που
δαπανάται για την επικοινωνία να αφιερώνεται σε αυτές (Butler et al., 2007). Στη
Γερμανία, οι εμπορικές εκθέσεις είναι το δεύτερο πιο σημαντικό εργαλείο μάρκετινγκ
1

μετά από την προσωπική πώληση (Zhan, 1999). Το Center For Exhibition Industry
Research (CEIR) αναφέρει ότι για συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις διατέθηκε το
δεύτερο μεγαλύτερο μέρος των ποσών που δαπανήθηκαν για ενέργειες μάρκετινγκ στις
ΗΠΑ, αμέσως μετά από τις άμεσες πωλήσεις, με ποσοστό 14% του budget (Sind, 1996)
προβλέποντας τη διαχρονικά αυξανόμενη σημασία τους. Λίγα χρόνια αργότερα,
σύμφωνα με μία άλλη έρευνα (Axelson, 1999), για τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ με
ετήσιες πωλήσεις μεγαλύτερες των 50 εκατομμυρίων δολαρίων, οι εκθέσεις
αντιπροσώπευαν το 17% των δαπανών μάρκετινγκ. Οι συνολικές αυτές δαπάνες
αυξήθηκαν από 3,4 δισεκατομμύρια δολάρια το 1995 σε 6,3 το 1997. Οι 34,3
εκατομμύρια συμμετοχές επαγγελματιών των ΗΠΑ σε εκθέσεις το 1995 άγγιξαν τα
39,5 εκατομμύρια το 1999, δημιουργώντας έσοδα 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων
ετησίως.
Οι τότε ευοίωνες προβλέψεις ότι ο αριθμός των εμπορικών εκθέσεων που θα
διεξαγόταν στην Αμερική το 2000-2001 θα έφτανε σχεδόν τις 4.800, με συμμετοχή 112
εκατομμυρίων επισκεπτών και 1,5 εκατομμυρίου εκθετών (Schwartz, 2001)
αναδείκνυαν ακόμη περισσότερο την αξία τους ως εργαλείο του μάρκετινγκ. Σύμφωνα
με πιο πρόσφατα στοιχεία, τυπικές μετρήσεις της βιομηχανίας των εκθέσεων, όπως η
καθαρή επιφάνεια σε τετραγωνικά πόδια και δείκτες όπως ο αριθμός των
εκθετών/συμμετεχόντων έχουν επιδείξει σταθερή ανάπτυξη κατά την περίοδο 20002007 (CEIR, 2008). Ομοίως, μέση ετήσια αύξηση της τάξης του 2,3% στην έκταση των
εκθεσιακών χώρων παρατηρήθηκε την περίοδο 2006-2011 σύμφωνα με έρευνα του UFI
(Union des Foires Internationales, 2012). Συγκεκριμένα οι εκθεσιακοί χώροι με
ελάχιστη επιφάνεια ίση με 5.000 τετραγωνικά μέτρα έφθασαν τους 1.197 το 2011 με
συνολικά 32,6 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα έκταση, μία αύξηση κατά 3,4
εκατομμύρια τετραγωνικά σε σχέση με το 2006, εκ των οποίων τα 1,8 εκατομμύρια
αφορούσαν νέους εκθεσιακούς χώρους και τα υπόλοιπα 1,6 επέκταση υπαρχόντων. Τα
έσοδα επίσης που προέρχονται από τις εμπορικές εκθέσεις δείχνουν να αυξήθηκαν με
ένα μέσο ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 5% το 2005 και το 2006 (Tully, 2007).
Επιπλέον, σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες (Butler et al., 2007; Crowther, 2011)
ο μέσος του κλάδου σε επενδύσεις για μάρκετινγκ γεγονότων άγγιξε το ποσοστό του
25%, ενώ σε ορισμένες B2B και βιομηχανικές αγορές του Ηνωμένου Βασιλείου
ποσοστό μεγαλύτερο του 40% των δαπανών για ενέργειες μάρκετινγκ αφιερωνόταν στη
συμμετοχή σε εκθέσεις (Smith and Taylor, 2004, σ. 504), δείχνοντας ότι τα οφέλη που
προκύπτουν από τη συμμετοχή αυτή φαίνεται να αναγνωρίζονται και να βρίσκουν
αντίκρισμα.
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Ερευνητές καθώς και πολλές επαγγελματικές ενώσεις έχουν αποδείξει τα θετικά
οικονομικά οφέλη των εμπορικών εκθέσεων (Butler et al., 2007; Kim & Chon, 2008;
Smith et al., 2003). Σύμφωνα με τη μελέτη οικονομικών επιπτώσεων για το 2012, που
έγινε από το Convention Industry Council (CIC, 2014), κατά τη διάρκεια του
ημερολογιακού έτους 2012, διεξήχθησαν 1,83 εκατομμύρια εκθέσεις και συνεδρίες
(conventions) στις ΗΠΑ, στις οποίες πήραν μέρος 225 εκατομμύρια συμμετέχοντες,
παρέχοντας περισσότερα από 115 δισεκατομμύρια δολάρια συμβολή στο ΑΕΠ, η οποία
ξεπερνά αυτή των βιομηχανιών των εναέριων μεταφορών, των κινηματογραφικών
ταινιών, των ηχογραφήσεων, του θεάματος και των τεχνών, καθώς και των αθλητικών
γεγονότων. Η συμβολή αυτή μπορεί να θεωρηθεί όμοια με την αντίστοιχη του 2005,
δηλαδή την περίοδο πριν την παγκόσμια οικονομική ύφεση. Αυτή η δυναμική
βιομηχανία παρήγαγε τότε 122,31 δισεκατομμύρια δολαρίων σε σύνολο άμεσων
δαπανών, γεγονός που την έφερε στην 29η θέση ως συμβολή στο ακαθάριστο εθνικό
προϊόν των Ηνωμένων Πολιτειών (Lee et al., 2010). Επιπλέον, οι δαπάνες και τα
φορολογικά έσοδα του κλάδου παρήγαν υποστήριξη σε όλους τους τομείς της τοπικής
οικονομίας με τη δημιουργία 1,7 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας. Παρόμοια έρευνα
του 2005, έδειξε για το Ηνωμένο Βασίλειο, ότι οι εμπορικές εκθέσεις δημιούργησαν
έσοδα ύψους 9,3 δισεκατομμυρίων σε λίρες Αγγλίας και 137.000 θέσεις εργασίας. Η
ταχεία ανάπτυξη της βιομηχανίας

των εκθέσεων και η συμβολή της στις εθνικές

οικονομίες έχει γίνει επίσης φανερή σε πολλές χώρες της Ασίας. Στο Χονγκ Κονγκ, για
παράδειγμα, η εκθεσιακή βιομηχανία παράγει έσοδα 26,4 δισεκατομμύρια δολαρίων
και 58.500 θέσεις πλήρους εργασίας (HKECIA, 2006).
Η απαρίθμηση των ωφελειών που προκύπτουν από τη συμμετοχή μιας
επιχείρησης σε διεθνή έκθεση μπορεί να είναι μακρά και θα γίνει εκτενέστερα σε
επόμενο κεφάλαιο. Ενδεικτικά στην παρούσα φάση αναφέρουμε, ότι οι εμπορικές
εκθέσεις είναι ένας πολύτιμος τρόπος για τις επιχειρήσεις να επικοινωνούν με τους
τρέχοντες και τους δυνητικούς πελάτες τους. Δίνουν ακόμη την ευκαιρία για
συναντήσεις, επιδείξεις προϊόντων, καθώς και την ανάπτυξη σχέσεων με τους πελάτες
και τους προμηθευτές, όπως επίσης και τη δυνατότητα άντλησης πληροφοριών για τους
ανταγωνιστές (Lee and Kim, 2008; Smith and Taylor, 2004, σ. 506-507). Όσο οι
απρόσωπες μορφές μάρκετινγκ, όπως το διαδίκτυο, γίνονται πιο διαδεδομένες, οι
εκθέσεις είναι πιθανό να συνεχίσουν να κερδίζουν έδαφος. Όπως χαρακτηριστικά
αναφέρει ο Douglas Ducate, Πρόεδρος του CEIR, στο Business Marketing (1999)
μιλώντας για τη συνεισφορά των εμπορικών εκθέσεων «κάποια στιγμή, κατά τη
διάρκεια του Β2Β μάρκετινγκ και της διαδικασίας πώλησης, οι άνθρωποι πρέπει να
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δουν και να αισθανθούν τα προϊόντα, καθώς και να αξιοποιήσουν τις επιχειρηματικές
τους σχέσεις. Αυτή η ανθρώπινη αλληλεπίδραση είναι ότι καλύτερο και μπορεί να το
προσφέρει μία έκθεση και μάλιστα με το μικρότερο κόστος σε σχέση με οποιοδήποτε
άλλο μέσο μάρκετινγκ».
Σύμφωνα με την έρευνα των Sneath et al. (2005, σ. 374) που διεξήχθη σε
μεγάλες επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, το μάρκετινγκ γεγονότων, στο οποίο
ανήκουν οι διεθνείς εμπορικές εκθέσεις, δημιουργεί τη μεγαλύτερη απόδοση επί της
επένδυσης (ROI), ακολουθούμενο από τη διαφήμιση, το άμεσο μάρκετινγκ, τις
δημόσιες σχέσεις, την προώθηση πωλήσεων και τη διαφήμιση μέσω διαδικτύου.
Επίσης, έχει αναφερθεί ότι περίπου το 70% των ετήσιων πωλήσεων ορισμένων διεθνών
επιχειρήσεων έχει προέλθει από τη συμμετοχή τους σε εκθέσεις (Herbig et al., 1998).
Επίσης, μιλώντας για δαπάνες προώθησης αξίζει να αναφερθεί ότι η χρήση από
τις επιχειρήσεις - γεγονότων - όπως οι εμπορικές εκθέσεις, είναι πολύ αποδοτική από
οικονομικής άποψης, καθώς το κόστος ανά επαφή σε μία έκθεση φτάνει να είναι
συγκρίσιμο με το κόστος ανά κλήση πώλησης (Gopalakrishna and Lilien, 1995).
Σύμφωνα με τους Herbig et al. (1993) το κόστος ανά επισκέπτη μίας έκθεσης ήταν
μόλις το ένα τρίτο αυτού μιας τηλεφωνικής πώλησης. Οι ίδιοι (Herbig et al., 1998)
αναφέρουν ότι ενώ οι επιχειρήσεις χρειαζόταν κατά μέσο όρο 5 τηλεφωνικές κλήσεις
για να πετύχουν μία πώληση όταν ο υποψήφιος πελάτης βρισκόταν από τον πωλητή, ο
μέσος όρος έπεφτε στο 0,8 εάν ο πελάτης είχε βρεθεί μέσω μίας εμπορικής έκθεσης.
Γίνεται λοιπόν φανερή, μέσω μίας γρήγορης πρώτης αναφοράς σε αυτό το
στάδιο, η σπουδαιότητα των εμπορικών εκθέσεων ως εργαλείο μάρκετινγκ των
επιχειρήσεων. Ωστόσο η επιτυχημένη συμμετοχή μιας επιχείρησης σε αυτές είναι
αποτέλεσμα πολλών παραμέτρων και πολλές φορές τα οφέλη που παρέχει μία έκθεση
προκύπτουν δύσκολα ή και καθόλου.
1.2 Διατύπωση του Προβλήματος
Η ραγδαία ανάπτυξη που γνώρισε η χρήση των εμπορικών εκθέσεων ως βασικό
συστατικό του μίγματος μάρκετινγκ επικοινωνίας των επιχειρήσεων, έχει δημιουργήσει
μεγάλη πίεση στις διοικήσεις αυτών κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικών με
τον ιδανικό αριθμό εκθέσεων στον οποίο πρέπει να συμμετέχουν, την επιλογή των
καταλληλότερων εκθέσεων για αυτές, καθώς και στο πώς θα μπορέσουν με ακρίβεια η
συμμετοχή τους να στεφθεί με επιτυχία (Smith et al., 2003).
Συγκριτικά με τα παραδοσιακά εργαλεία του μάρκετινγκ επικοινωνίας, όπως η
διαφήμιση, η βιομηχανία του μάρκετινγκ γεγονότων αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς.
4

Έχει επίσης αποδειχθεί ότι υπάρχει σχέση μεταξύ των πρωτοβουλιών μάρκετινγκ και
της ανταπόκρισης των επενδυτών (Srinivasan and Hanssens, 2009)
Ωστόσο, το παγκόσμιο κλίμα στην οικονομία τα τελευταία χρόνια, έκανε τα
οικονομικά ζητήματα κυρίαρχα στον κατάλογο των θεμάτων που φέρουν τη
μεγαλύτερη επιρροή στη βιομηχανία των επιχειρηματικών εκδηλώσεων. Τα
περιορισμένα πλέον budgets γίνονται ο βασικότερος παράγοντας λήψης αποφάσεων,
ενώ η αβεβαιότητα σχετικά με το μέλλον της οικονομίας έχει γίνει συχνότατα
αναφερόμενος παράγοντας που επηρεάζει και τον συγκεκριμένο κλάδο. Η ανάγκη για
ακρίβεια στην οργάνωση της συμμετοχής σε μία εμπορική έκθεση κρίνεται πλέον
επιτακτική, καθώς τα λάθη έχουν μεγαλύτερο κόστος ευκαιρίας για τις επιχειρήσεις,
ενώ μεγάλη σημασία αποκτά πλέον και η δυνατότητα ακριβέστερης μέτρησης των
αποτελεσμάτων που η συμμετοχή έχει για την επιχείρηση.
Επιπρόσθετα, σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών παρατηρήθηκε ότι σχεδόν το
40% αυτών που υπήρξαν για πρώτη φορά εκθέτες δεν επιστρέφουν στην ίδια έκθεση το
επόμενο έτος, καθώς και ότι το τυπικό έκθεμα φτάνει σε λιγότερο από 60% του
προσδοκώμενου. Ενώ αρκετές εκθέσεις κάνουν το ντεμπούτο τους κάθε χρόνο, ο
αριθμός εκείνων που ακυρώθηκαν ή αναβλήθηκαν αυξήθηκε από 98 το 1995, σε 221 το
2003 (CEIR, 2008).
Από την άλλη, τα πρόσφατα σημάδια βελτίωσης της οικονομικής σταθερότητας
σε συνδυασμό με την αύξηση και πάλι του ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε εμπορικές
εκθέσεις, τόσο σε εγχώρια όσο και σε διεθνή βάση, ενισχύουν σταδιακά την
εμπιστοσύνη στην αγορά. Ειδικά για την Ευρώπη, η οποία έχει επηρεαστεί περισσότερο
από την ύφεση των τελευταίων ετών, οι πρόσφατες προβλέψεις του Απριλίου του 2013
που έγιναν από ειδικούς στο χώρο της διοργάνωσης γεγονότων, μέσα στον οποίο
εντάσσονται και οι εκθέσεις, προμήνυαν αύξηση της τάξης του 2%, η οποία δύο μήνες
αργότερα έφτασε το 4% (Lori, 2013). Τα αντίστοιχα ποσοστά για τις Ηνωμένες
Πολιτείες ήταν 3,5% τον Απρίλιο και 4,25% τον Ιούνιο. Στο σύνολο, στην αναφορά του
τρίτου τριμήνου (Lori, 2013), οι διοργανωτές εκδηλώσεων στις ΗΠΑ είδαν να
σημειώνεται αύξηση στη βιομηχανία κατά 2,7% και προβλέπουν βελτίωση σε 4% το
2014. Ταυτόχρονα, οι Ευρωπαίοι ομόλογοί τους υπολογίζουν ότι σημειώθηκε αύξηση
της τάξης του 1,5% κατά τους τελευταίους 12 μήνες και προβλέπουν μια αύξηση 3,6%
μέσα στο 2014.
Όπως είναι φυσικό, ο συνδυασμός όλων των παραπάνω δημιουργεί μία σύγχυση
στις διοικήσεις των επιχειρήσεων, οι οποίες αναγνωρίζουν μεν και επιδιώκουν να
καρπωθούν όλα τα οφέλη που τους παρέχει η συμμετοχή σε μία εμπορική έκθεση,
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αποστρέφονται δε το υψηλό κόστος, τη δυσκολία οργάνωσης και τα αβέβαια
αποτελέσματα. Αυτή η σύγχυση λοιπόν, οδηγεί πολλές από αυτές τις επιχειρήσεις σε
σπασμωδικές και ανοργάνωτες κινήσεις, οι οποίες το μόνο που κάνουν είναι να τους
φέρνουν ένα βήμα πιο κοντά σε μία αποτυχημένη συμμετοχή. Δεν είναι λίγες επίσης
εκείνες οι επιχειρήσεις που λόγω μεγέθους ή έλλειψης εμπειρίας, ενώ θα είχαν κάθε
λόγο να συμμετέχουν σε μία έκθεση, δε ρισκάρουν να το κάνουν, χάνοντας έτσι όλα τα
προσδοκώμενα οφέλη, ενώ λίγες είναι εκείνες που σκέφτονται να ζητήσουν την
εξειδικευμένη

υποστήριξη

εταιρειών

συμβούλων

ανάπτυξης

ή

αντίστοιχα

εμπλεκόμενων κρατικών φορέων που διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρία και
τεχνογνωσία.
Η απόφαση συμμετοχής σε μία εμπορική έκθεση, όπως προαναφέρθηκε, πρέπει
να αποτελεί το αμάλγαμα έρευνας και μελέτης πολλών παραγόντων και να μπορεί να
συνάδει τόσο με τη στρατηγική μάρκετινγκ, όσο και με τη γενικότερη φιλοσοφία της
επιχείρησης που την επιθυμεί. Τέτοιοι παράγοντες μπορεί να είναι οι κινήσεις του
ανταγωνισμού, η χρονική περίοδος που διεξάγεται μία έκθεση, η συμβατότητα των
στόχων μάρκετινγκ της επιχείρησης και της εκθεσιακής της δράσης, η καταλληλότητα
μιας εμπορικής έκθεσης ως εργαλείο προβολής για τη συγκεκριμένη επιχείρηση, καθώς
και πληθώρα άλλων στοιχείων στα οποία θα αναφερθούμε εκτενέστερα στη συνέχεια.
Οι επιχειρήσεις που θα αναγνωρίσουν τη σημαντικότητα αυτών των παραγόντων,
αυξάνουν σημαντικά τις πιθανότητες να έχουν μία επιτυχημένη παρουσία σε μία
εμπορική έκθεση.

1.3 Σκοπός και Στόχοι της Μελέτης
Έχοντας αναγνωρίσει λοιπόν τη σημασία που έχει για μία επιχείρηση ως
εργαλείο μάρκετινγκ η συμμετοχή της σε μία εμπορική έκθεση, καθώς και το πλήθος το
παραμέτρων που πρέπει να ληφθούν υπόψη ώστε αυτή να γίνει οργανωμένα και με
επιτυχία, η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο μία διεξοδική μελέτη τους,
έτσι ώστε να αποτελέσει ένα χρήσιμο οδηγό των επιχειρήσεων εκείνων που επιθυμούν
να κάνουν χρήση αυτού του πολύτιμου μέσου. Μπορεί παράλληλα να αποτελέσει
χρήσιμο εγχειρίδιο για τις επιχειρήσεις εκείνες που επιθυμούν να λάβουν μέρος σε μια
διεθνή έκθεση στα πλαίσια της εξαγωγικής τους δραστηριότητας και των προσπαθειών
τους να καταστούν γνωστές και ανταγωνιστικές στις διεθνείς αγορές.
Επιπλέον, η μέχρι τώρα βιβλιογραφική μελέτη, ειδικά όσον αφορά στην
περίπτωση των Ελληνικών επιχειρήσεων, δείχνει να παρουσιάζει κενά ή και να
6

αδυνατεί να συνδέσει σε ένα ολοκληρωμένο οδηγό τις επιμέρους μελέτες και
αναλύσεις. Κατά καιρούς έχουν γίνει αναφορές στον τρόπο με τον οποίο επηρεάζουν
και επηρεάζονται ξεχωριστά το καθένα από τα εμπλεκόμενα μέρη μίας διεθνούς
εμπορικής εκθέσεως, όπως οι διοργανωτές, οι πόλεις διοργάνωσης, οι εκθέτες και οι
επισκέπτες. Ωστόσο, δεν φαίνεται να υπάρχουν μελέτες που πέρα από μία συνολική
ανάλυση των παραπάνω, να προχωρούν σε μία ομαδοποίηση των παραγόντων στους
οποίους δίνεται βαρύτητα από τις επιχειρήσεις καθώς και σε εκείνους όπου υστερούν,
ώστε να προταθούν διορθωτικές κινήσεις. Τα κενά και τις ελλείψεις αυτές επιδιώκει να
καλύψει η παρούσα διπλωματική μελέτη.
Τα ακόλουθα τέσσερα κεφάλαια της διπλωματικής αυτής εργασίας περιγράφουν
τις θεωρητικές προσεγγίσεις που έγιναν κατά καιρούς σχετικά με τις εμπορικές
εκθέσεις και τη χρήση τους ως εργαλείο μάρκετινγκ καθώς και τα αποτελέσματα που
έχουν προκύψει από σχετικές προηγούμενες μελέτες.
Συγκεκριμένα, στο δεύτερο κεφάλαιο θα αναλυθεί η θέση που έχει μια έκθεση
στο θεωρητικό πλαίσιο της επιστήμης του μάρκετινγκ, η οποία είναι σχετικά
περίπλοκη, καθώς μπορεί να αποτελέσει στοιχείο μιας παλέτας εργαλείων μάρκετινγκ
από τη μία, αλλά από την άλλη να αποτελεί η ίδια το πλαίσιο μέσα στο οποίο τα ίδια
αυτά εργαλεία θα χρησιμοποιηθούν. Θα ακολουθήσουν ο ορισμός και μία ιστορική
αναδρομή των εμπορικών εκθέσεων όπως και μία κατηγοριοποίησή τους, ενώ στο
τέλος του κεφαλαίου θα παρατεθούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της
συμμετοχής σε μία έκθεση.
Στο τρίτο κεφάλαιο, θα περιγραφούν όλες εκείνες οι ενέργειες τις οποίες
επωμίζεται ένας εκ των βασικών εμπλεκομένων στη διεξαγωγή μίας έκθεσης, ο
οργανωτής. Θα επικεντρωθούμε στις σχέσεις του οργανωτή με τους εκθέτες και
επισκέπτες, καθώς και σε εκείνα τα χαρακτηριστικά που χρήζουν της προσοχής του
ώστε να μπορέσει να διατηρήσει τις σχέσεις του με τους εκθέτες και τους επισκέπτες
και να καταστήσει τη διοργάνωση βιώσιμη και επιτυχή. Σκόπιμα, θα περιγραφούν σε
αυτό το κεφάλαιο τα δευτερογενή οφέλη που προκύπτουν από τη διεξαγωγή μιας
έκθεσης και αφορούν κυρίως στη διοργανώτρια πόλη ή χώρα και τους ανθρώπους της,
καθώς θεωρείται ότι αυτά έχουν να κάνουν άμεσα με τις ικανότητες του οργανωτή.
Το τέταρτο κεφάλαιο, θα αποτελεί ένα από τα πιο μεστά κεφάλαια για εκείνους
που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε μία εμπορική έκθεση ως εκθέτες. Θα γίνει
ανάλυση όλων εκείνων των απαραίτητων σταδίων από τα οποία πρέπει να περάσει μία
επιχείρηση, πριν και κατά τη διάρκεια, καθώς και μετά το πέρας της εκθέσεως, ώστε να
εξασφαλίσει την άψογη οργάνωση της συμμετοχής της. Κλείνοντας αυτό το κεφάλαιο,
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θα κατατεθούν προτάσεις σχετικά με την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του
αποτελέσματος μίας έκθεσης για την επιχείρηση που συμμετείχε σε αυτή.
Το τελευταίο κεφάλαιο θα αφιερωθεί στην ανάλυση της συμπεριφοράς ενός
τρίτου και πολύ σημαντικού εμπλεκόμενου σε μία έκθεση, του εμπορικού επισκέπτη.
Θα μελετηθούν οι παράμετροι που λαμβάνει υπόψη του - και οι λόγοι εκείνοι που τον
οδηγούν - ώστε να αποφασίσει να παρευρεθεί σε μία εμπορική έκθεση, καθώς και ο
τρόπος με τον οποίο τις αξιολογεί.
Ακολουθώντας την προσέγγιση γενικό προς ειδικό, προχωρώντας από κεφάλαιο
σε κεφάλαιο, αποτελεί ευχής έργον να γίνεται αντιληπτή και κατανοητή η χρήση μιας
εμπορικής έκθεσης ως εργαλείο μάρκετινγκ καθώς και η σπουδαιότητά της από την
οπτική γωνία καθενός εκ των συμμετεχόντων, να αποτελέσουν χρήσιμο οδηγό οι
κατευθυντήριες γραμμές που προκύπτουν από τη βιβλιογραφική μελέτη και να φανούν
στην πραγματικότητα του Ελληνικού επιχειρείν ενδιαφέροντα τα όσα προκύψουν.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ
Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

2.1 Η Επικοινωνία Μάρκετινγκ και τα Νέα Δεδομένα της Αγοράς
Οι επιχειρήσεις έχουν βρεθεί σήμερα αντιμέτωπες με ένα πολύ δυναμικό
ανταγωνιστικό περιβάλλον που απαιτεί συνεχή και άμεση ανταπόκριση για να
εξασφαλιστεί η επιβίωσή τους. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Waterman (1987), η
μόνη σταθερά πλέον στο επιχειρηματικό περιβάλλον είναι η αλλαγή. Παράγοντες όπως
οι μεταβαλλόμενες προτιμήσεις των καταναλωτών, η αυξημένη εκβιομηχάνιση, η
πρόοδος της τεχνολογίας, της καινοτομίας και των εφευρέσεων, καθώς και ο έντονος
ανταγωνισμός, κάνουν απαιτητό από τα διοικητικά στελέχη να συμβαδίζουν διαρκώς με
τα τεκταινόμενα γύρω από τις επιχειρήσεις τους και να υιοθετούν στρατηγικές που θα
χαρίσουν σε αυτές βιωσιμότητα (Situma, 2012).
Οι αλλαγές αυτές στο περιβάλλον των επιχειρήσεων μπορούν να σημάνουν τη
διαφορά μεταξύ επιτυχίας και αποτυχίας ενός οργανισμού. Οι αποφάσεις μάρκετινγκ
ανήκουν πλέον στις πιο σημαντικές αποφάσεις που πρέπει να πάρει η διοίκηση μίας
επιχείρησης. Η δημιουργία ενός ξεκάθαρου στρατηγικού πλάνου κρίνεται απαραίτητη
τόσο για τη διαχείριση των κινδύνων της αγοράς, όσο και για την επιδίωξη αξιοποίησης
των ευκαιριών που παρουσιάζονται σε αυτήν. Σημειώνεται επίσης (Situma, 2012) ότι η
αβεβαιότητα στις συνθήκες της αγοράς ελλοχεύει κινδύνους στις αποφάσεις
πωλήσεων. Ομοίως, οι Pearce and Robinson (1997) παρατήρησαν ότι για τους
οργανισμούς που επιθυμούν να επιτύχουν τους στόχους τους, κρίνεται ζωτικής
σημασίας το να προσαρμόζουν συνεχώς τις στρατηγικές τους με το εξωτερικό
περιβάλλον. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί η αναφορά των Kotler and Armstrong (2004)
ότι με το πέρασμα των επιχειρήσεων στη νέα ψηφιακή εποχή γίνεται παράλληλα και
έκκληση για ένα νέο μοντέλο στρατηγικής και πρακτικών μάρκετινγκ.
Η τροπή λοιπόν των γεγονότων έχει οδηγήσει πλέον τις μεθόδους του επιχειρείν
σε μια μεγάλη αλλαγή. Η ικανοποίηση των πελατών γίνεται όλο και περισσότερο ένα
κρίσιμο σημείο εστίασης για τη σύγχρονη οργάνωση και έχει οδηγήσει σε αλλαγές την
προσέγγιση του μάρκετινγκ, λόγω της συνειδητοποίησης από τα στελέχη ότι οι
επιχειρήσεις δεν έχουν πλέον τη δυνατότητα να ελέγχουν εύκολα τις πληροφορίες. Αντί
να προσπαθούν να ελέγχουν και να κατευθύνουν τους καταναλωτές, οι επιχειρήσεις
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πρέπει τώρα να τους ικανοποιούν. Η τρέχουσα τάση στο άκρως ανταγωνιστικό
περιβάλλον είναι ότι οι πελάτες δεν θέλουν περισσότερες επιλογές, αλλά ακριβώς αυτό
που επιθυμούν, όταν, όπου και όπως το επιθυμούν (Drucker, 1995). Ως εκ τούτου, οι
επιχειρήσεις χάνουν την ικανότητα που είχαν μέχρι τώρα να ελέγχουν αποτελεσματικά
τις δραστηριότητές τους μέσω της παραδοσιακής χρήσης των 4Ps του μίγματος
μάρκετινγκ και οδηγούνται στην αναζήτηση νέων και πιο αποτελεσματικών τρόπων
δημιουργίας και διατήρησης πελατειακών σχέσεων. Εδώ έρχεται να παίξει το ρόλο της
η λεγόμενη επικοινωνία μάρκετινγκ.
Ίσως η περιοχή του μάρκετινγκ που έχει υποστεί τις μεγαλύτερες αλλαγές τα
τελευταία χρόνια είναι αυτή της επικοινωνίας μάρκετινγκ. Οι Wells et al. (2000)
ορίζουν την επικοινωνία μάρκετινγκ ως τον μηχανισμό κοινοποίησης πληροφοριών
προς τον καταναλωτή, ενώ σύμφωνα με τον Keller (2001) η επικοινωνία μάρκετινγκ
είναι τα μέσα με τα οποία οι επιχειρήσεις προσπαθούν να πληροφορήσουν, να πείσουν
ή να υπενθυμίσουν στους καταναλωτές, άμεσα ή και έμμεσα, τα χαρακτηριστικά των
προϊόντων τους. Τέλος, οι Kotler and Armstrong (2001) ορίζουν την επικοινωνία
μάρκετινγκ ως τις δραστηριότητες εκείνες που επικοινωνούν την αξία του προϊόντος
και πείθουν το κοινό να το αγοράσει. Δεδομένης της ραγδαίας παγκοσμιοποίησης της
σημερινής αγοράς, γίνεται ολοένα και πιο κρίσιμη η αντιμετώπιση του μάρκετινγκ
επικοινωνίας από την ίδια σκοπιά. Οι επιχειρήσεις που αναζητούν ‘‘προορισμό’’ για να
επενδύσουν το περιορισμένο budget που έχουν στη διάθεσή τους για συμμετοχή σε
εκθέσεις, αναγκάζονται πλέον να επιλέξουν μεταξύ περιφερειακών, εθνικών ή διεθνών
εμπορικών εκθέσεων που διεξάγονται ανά τον κόσμο (Smith et al., 2003).
Αναμφισβήτητα, λοιπόν, σε παγκόσμιο πλέον επίπεδο τα εργαλεία της
επικοινωνίας μάρκετινγκ που έχουν στη διάθεσή τους τα αρμόδια στελέχη
μάρκετινγκ, αυξάνονται καθημερινά λόγω της παγκοσμιοποίησης και της ανάπτυξης
νέων τεχνολογιών (Keller, 2001). Tα παραδοσιακά μέσα μαζικής επικοινωνίας
κατακερματίζονται, ενώ νέα κάνουν την εμφάνισή τους, και οι marketers καλούνται όχι
μόνο να επιλέξουν μέσα από αυτή την πληθώρα ποια θα χρησιμοποιήσουν, αλλά και το
πώς θα το κάνουν ώστε να πετύχουν τη μέγιστη δυνατή επικοινωνιακή συνέργια
(Duncan, 1993).
2.2 Η Θέση των Εμπορικών Εκθέσεων στο Μίγμα Μάρκετινγκ
Οι εμπορικές εκθέσεις δεν θα μπορούσαν να μη λαμβάνονται υπόψη ως
σημαντικά εργαλεία μάρκετινγκ που είναι σε θέση να στοχεύσουν και να προσεγγίσουν
μια τεράστια αγορά στόχο εύκολα και άμεσα. Όσον αφορά στη θέση τους στο μίγμα
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μάρκετινγκ, εάν το εξετάσουμε υπό τη θεωρία των 4Ps, αναφέρουμε ότι είναι υπό τη
σκέπη του P-Προβολή, όπου εντάσσονται οι δημόσιες σχέσεις, η προσωπική πώληση
και η διαφήμιση.
Κατά τη διάρκεια των ετών που διοργανώνονται εκθέσεις, έχει δημιουργηθεί
ένα πεδίο στο οποίο μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις έχουν συγκεντρωθεί για να
καθορίσουν την αποτελεσματικότητα των εμπορικών εκθέσεων ως εργαλείο
μάρκετινγκ. Ωστόσο, ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια διαχρονικά είναι το γεγονός
ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται υπό χρηματοοικονομικούς
περιορισμούς και ως εκ τούτου η ανάγκη να διασφαλιστούν οι στόχοι τους θεωρείται
κρίσιμη.
Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, οι εμπορικές εκθέσεις κατατάσσονται επίσης
ανάμεσα στα πιο αποτελεσματικά εργαλεία επικοινωνίας μάρκετινγκ για τις
επιχειρήσεις. Ο λόγος που τις κάνει να είναι ζωτικής σημασίας μέρος του μίγματος
μάρκετινγκ, είναι το ότι μπορούν να συγκεντρώσουν σε ένα σημείο όλα τα οφέλη που
προκύπτουν από τη διαφήμιση, τη στόχευση μέσω της άμεσης αλληλογραφίας, των
απευθείας πωλήσεων και της δικτύωσης μέσω του διαδικτύου, δημιουργώντας έτσι ένα
μοναδικό περιβάλλον στο οποίο επιδιώκεται ένα ευρύ φάσμα των στόχων πωλήσεων
και μάρκετινγκ (Situma, 2012). Οι εκθέσεις φέρνουν αγοραστές και πωλητές σε μία
συγκεκριμένη τοποθεσία, μία δεδομένη περίοδο, δημιουργώντας πρόσφορο έδαφος για
επαφές που διαφορετικά ίσως να μη γινόταν ποτέ. Σύμφωνα με δημοσίευση της Reed
Exhibitions, σε νέες και αναδυόμενες αγορές οι εκθέσεις λειτούργησαν ως καταλύτης
της βιομηχανικής και εμπορικής ανάπτυξης ανοίγοντας το δρόμο για τη μεταφορά
τεχνολογίας, παρέχοντας ένα δίαυλο για τα προϊόντα της περιφερειακής και εθνικής
βιομηχανίας και τονώνοντας

τις ξένες επενδύσεις. Η συνεισφορά των εμπορικών

εκθέσεων στο μίγμα προώθησης είχε αναγνωριστεί χρόνια πριν, όπως επιβεβαιώνει και
έρευνα που διεξήχθη από το Center for Exhibition Industry Research (CEIR-The Power
of Exhibitions II, 1996) σε 6.000 στελέχη μάρκετινγκ και πωλήσεων σχετικά με το ποιο
εργαλείο μάρκετινγκ θεωρούν πιο αποτελεσματικό για την επίτευξη των διαφορετικών
στόχων μάρκετινγκ. Τα αποτελέσματα παρατίθενται αναλυτικά στον πίνακα 1 και
επιβεβαιώνουν ότι οι επιχειρήσεις, σχεδόν 20 χρόνια πριν, αντιλαμβανόταν ορθά τη
χρησιμότητα των εκθέσεων ως εργαλείο μάρκετινγκ (Ποζρικίδης, 1999).
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Πίνακας 1: Αποτελέσματα έρευνας του CEIR σχετικά με την αποτελεσματικότητα
των εργαλείων του μίγματος προώθησης.
Πιο αποτελεσματικό εργαλείο

Έκθεση

Διαφήμιση

μάρκετινγκ για την:

Ταχυδρομικό
Μάρκετινγκ

Αύξηση των πωλήσεων

39%

27%

20%

Εισαγωγή νέων προϊόντων

42%

24%

28%

Αύξηση παραγγελιών

12%

5%

8%

Προώθηση εμπορικής εικόνας

42%

43%

19%

Προώθηση εταιρικής εικόνας

33%

32%

22%

Πρόσβαση σε νέες αγορές

28%

25%

25%

Πηγή : CEIR, The Power of Exhibitions II, 1996
Τέλος, ένας προβληματισμός που αξίζει να αναφερθεί είναι εάν μία επιχείρηση
που επιθυμεί την παρουσία της σε μία έκθεση στα πλαίσια της επικοινωνιακής της
πολιτικής πρέπει να περιοριστεί στη χρήση μόνο αυτού του εργαλείου επικοινωνίας
μάρκετινγκ ή να επιδιώξει το πάντρεμα αυτού με τα υπόλοιπα όπως τη διαφήμιση, τις
δημόσιες σχέσεις, την προώθηση πωλήσεων, το άμεσο μάρκετινγκ και την προσωπική
πώληση. Η δεύτερη εναλλακτική είναι αυτή που στη βιβλιογραφία αναφέρεται ως
Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ (Integrated Marketing Communication) και
που, από την εισαγωγή της στην αρθογραφία μάρκετινγκ στις αρχές του 1990, έχει γίνει
ευρέως αποδεκτή ως ένα σημαντικό εργαλείο από πλευράς επικοινωνίας (Schultz and
Patti, 2009). Αρκετές εξελίξεις στο περιβάλλον της επικοινωνίας μάρκετινγκ,
συμπεριλαμβανομένης της φθίνουσας αποτελεσματικότητας του μη διαφοροποιημένου
μάρκετινγκ (Reid, 2005), των κατακερματισμένων αγορών καταναλωτών (Keller, 2009;
Nowak and Phelps, 1994; Schultz, 1996) και της δημιουργίας πλατφόρμας επικοινωνίας
μέσω του διαδικτύου (Keller, 2009; Mulhern, 2009), δίνουν το κίνητρο στα στελέχη
μάρκετινγκ να υιοθετήσουν την ιδέα της ολοκληρωμένης επικοινωνίας.
Οι προσπάθειες μάρκετινγκ μέσω συμμετοχής σε εμπορική έκθεση έχουν δύο
χαρακτηριστικά που τις καθιστούν ενδιαφέρουσες από την άποψη εφαρμογής της
ολοκληρωμένης επικοινωνίας μάρκετινγκ (Tafesse and Korneliussen, 2013). Πρώτον,
οι εμπορικές εκθέσεις είναι πολυδιάστατες πλατφόρμες μάρκετινγκ, κατά τις οποίες
μπορεί να αναπτυχθεί ένα ευρύ φάσμα των διαφόρων μέσων, όπως έντυπες
διαφημίσεις, άμεσα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φυλλάδια, ιστοσελίδες,
προσωπικές πωλήσεις και εκδηλώσεις, ώστε να προσελκύσουν και να οδηγήσουν
υπάρχοντες και πιθανούς πελάτες στο να εμπλακούν με τα προϊόντα της εταιρείας σε
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ένα διαδραστικό περιβάλλον (Lee and Kim, 2008; Li, 2010; Tanner, 2002). Δεύτερον,
οι εμπορικές εκθέσεις είναι πολυσταδιακές, με την έννοια ότι ενθαρρύνουν τις
επιχειρήσεις να σχεδιάσουν προγράμματα επικοινωνίας μάρκετινγκ που θα τους
δώσουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν με τους τρέχοντες και ενδεχόμενους πελάτες
σε ‘‘πολλαπλά σημεία επαφής’’, δηλαδή πριν και κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά τη
διεξαγωγή μιας έκθεσης (Gopalakrishna and Lilien, 1995; Rosson and Seringhaus,
1995; Tanner, 2002).
2.3 Ιστορική Αναδρομή των Εμπορικών Εκθέσεων
Τις ρίζες των εμπορικών εκθέσεων θα πρέπει κανείς να τις αναζητήσει στις
μεσαιωνικές ευρωπαϊκές εκθέσεις. Πανάρχαια κείμενα μιλούν για χώρους συναλλαγών
όπου οι έμποροι πωλούσαν ή διαπραγματεύονταν ένα πλήθος αγαθών. Υπάρχει η
πεποίθηση ότι ο θεσμός των εκθέσεων ή εμποροπανηγύρεων ξεκίνησε σχεδόν 600
χρόνια πριν τη γέννηση του Χριστού. Παρότι δεν υπάρχουν ακριβείς αναφορές, το
βιβλίο του Ιεζεκιήλ (στη Βίβλο), γραμμένο το 588 π.Χ., περιείχε πολλές αναφορές σε
εμπόρους που διαπραγματευόταν ένα ‘‘πλήθος από είδη πλούτου με ασήμι, σίδηρο,
κασσίτερο και μόλυβδο’’. Ο Ιεζεκιήλ επίσης αναφέρεται στην περίπτωση της
φοινικικής πόλης της Τύρου, που ήταν ένα σημαντικό κέντρο του εμπορίου, ήδη από
τον 8ο αιώνα π.Χ. (International Association of Fairs and Expositions-IAFE, 2014).
Πρόγονοι των εμπορικών εκθέσεων είναι επίσης τα αρχαία παζάρια της Μέσης
Ανατολής. Κατά την περίοδο προς το τέλος του Μεσαίωνα στην Ευρώπη, παράλληλα
με τη σταδιακή αστικοποίηση των πόλεων, οι εκθέσεις άρχισαν να ‘‘ανθίζουν’’ και να
αποκτούν σταδιακά χροιά παρόμοια με αυτή των σημερινών εκθέσεων. Προηγουμένως,
λόγω του ότι στα πλαίσια της φεουδαρχίας οι οικονομίες ήταν σε μεγάλο βαθμό
αυταρχικές, τα προϊόντα παράγονταν και καταναλώνονταν τοπικά και ελάχιστα
δείγματα εμπορίου σημειώθηκαν εκτός των κοινοτήτων που συνδέονταν μεταξύ τους με
κάστρα (International Trade Centre – ITC, 2012).
Από άποψη ορολογίας, ο αγγλικός όρος ‘‘fair”, που στα ελληνικά θα μπορούσε
να αποδοθεί με τη λέξη εμποροπανήγυρη, στην πραγματικότητα προέρχεται από το
λατινικό ‘‘feriae’’, που σημαίνει ‘‘ιερή ημέρα’’, καθώς τέτοιες εμποροπανηγύρεις
ελάμβαναν χώρα γενικά για να εορτασθούν θρησκευτικές γιορτές ή η ολοκλήρωση των
εποχικών φάσεων των γεωργικών εργασιών. Ένας παράγοντας διαφοροποίησης μεταξύ
αγοράς και εμποροπανήγυρης μπορεί να σχετίζεται με τη διάρκεια, καθώς οι αγορές
ήταν τακτικές και συχνές εκδηλώσεις, ενώ τα πανηγύρια ήταν εμπορικές εκδηλώσεις
που διοργανώνονται σε ειδικές περιστάσεις. Ο όρος ‘‘exhibition’’, που επίσης
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χρησιμοποιείται για να αναφερθούμε σε εκθέσεις, εμφανίζεται το 1649. Είναι ένα
παράγωγο της λατινικής λέξης ‘‘expositio’’, που σημαίνει ‘‘επίδειξη’’ ή ‘‘θέση σε μια
έκθεση’’ (Morrow, 2002, σ. 11). Τέλος, η λέξη ‘‘exposition’’ έχει την ίδια ρίζα με τον
όρο ‘‘exhibition’’ και χρησιμοποιήθηκε πολύ παλαιότερα για εκθέσεις που έλαβαν
μέρος στη Γαλλία, και έτειναν να είναι πολύ παρόμοιες με τις αντίστοιχες αγγλικές.
Όλες οι εκθέσεις δεν ήταν προϊόν θρησκευτικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων,
καθώς ορισμένες εμπορικές εκθέσεις πραγματοποιούνταν με έκδοση βασιλικού
διατάγματος προς όφελος πόλεων και οικισμών. Με αυτόν τον τρόπο οι αρχές
μπορούσαν, μέσω των φόρων εισοδήματος, να διατηρούν τον έλεγχο των εσόδων.
Επιπλέον, η σημαντική ανάπτυξη των πόλεων, των οποίων οι κάτοικοι κατανάλωναν
χωρίς να παράγουν, οδήγησε σε εκθετική αύξηση της εμπορικής κυκλοφορίας
τροφίμων, αλλά και μη εδώδιμων προϊόντων (ITC, 2012).
Οι παλιές μικρές αγορές ανταλλαγής προϊόντων μετατρεπόταν σε ολοένα και
μεγαλύτερες εκδηλώσεις με βάση το εμπόριο πολύτιμων αγαθών, προωθώντας έτσι
ταυτόχρονα και την κυκλοφορία του χρήματος. Πέραν του εμπορικού τους χαρακτήρα,
οι εκθέσεις αυτές αρχίζουν να αποκτούν σε ένα μέρος και ψυχαγωγική χροιά. Σε αυτό
το εξαιρετικά ετερογενές και πολύβουο περιβάλλον, λάμβαναν χώρα πολλές
δραστηριότητες και ανταλλάσσονταν ειδήσεις και πληροφορίες, καθιστώντας έτσι τις
εμπορικές εκθέσεις ένα χωνευτήρι πολιτισμών και κοινωνικών τάξεων (International
Trade Centre-ITC, 2012).
Μέσα σε αυτό το εξελισσόμενο περιβάλλον κρινόταν αναγκαία η εφαρμογή
προοδευτικού ελέγχου των εκθέσεων από τις τότε δημοτικές αρχές και συντεχνίες, που
μεριμνούσαν για την προστασία, στο βαθμό που αυτό ήταν δυνατόν, των εμπόρων και
των αγοραστών από την απάτη, τον εκβιασμό ή ακόμα και τις πιέσεις των καρτέλ.
Ειδικοί δικαστές αναλάμβαναν την εποπτεία και τη ρύθμιση της λειτουργίας της
αγοράς, με τη θέσπιση του χρόνου και του χώρου του εμπορίου, τον έλεγχο και τη
δημοσιοποίηση των τιμών, τη βαθμονόμηση της ζύγισης και τα εργαλεία μέτρησης, τη
διασφάλιση της αυθεντικότητας των κερμάτων και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και
με τη συμμόρφωση με τους κανόνες υγιεινής (ITC, 2012).
Οι εκθέσεις, αναμφίβολα, αποτέλεσαν ισχυρό μέσο ανάπτυξης για πολλούς
αστικούς οικισμούς, τοποθετώντας τους στο σταυροδρόμι εμπορικών δρόμων και
συμβάλλοντας έτσι στην οικονομική τους ανάπτυξη. Χρόνια μετά, η βιομηχανική
επανάσταση οδήγησε σε μια νέα φυσιογνωμία των εκθέσεων, περισσότερο όμοια με
αυτή των σύγχρονων εμπορικών εκθέσεων. Οι παράγοντες που συνέβαλαν σε αυτό
ήταν κυρίως η αυξημένη παραγωγή που απαιτείται για να διευρυνθεί μία αγορά και το
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γεγονός ότι η βιομηχανία ήταν σε θέση να αναπαράγει εύκολα και απεριόριστα αγαθά.
Αυτό αποτέλεσε βασικό σημείο καμπής στην ιστορία των εκθέσεων.
Σύμφωνα με το παλιό σύστημα εκθέσεων που βασιζόταν στα αποθέματα, τα
εμπορεύματα πωλούνταν απευθείας και ο κατασκευαστής υποχρεούνταν να μεταφέρει
μεγάλες ποσότητες εμπορευμάτων, καθώς και να αναλάβει τον κίνδυνο να διαθέσει τα
προϊόντα που δεν κατάφερε να πουλήσει, σε τιμή έκπτωσης, χωρίς κέρδος ή και με
ζημία, ώστε να αποφεύγεται η μεταφορά τους πίσω. Το σύστημα αυτό αντικαθίσταται
πλέον από το νέο, που βασίζεται στην επίδειξη δειγμάτων. Οι κατασκευαστές ήταν έτσι
σε θέση να εμφανίζουν μόνο δείγματα και να αναλαμβάνουν παραγγελίες που θα
παραδίδονταν αργότερα (Carreras and Torra, 2005). Η πρώτη έκθεση που ακολουθεί
αυτή τη διαφοροποιημένη μορφή, είναι η έκθεση της Λειψίας το 1894, η οποία έτσι
δίκαια κατακτά τον τίτλο της μητέρας των σημερινών εκθέσεων (Carreras and Torra,
2005). Άλλη μία έκθεση σταθμός, είναι η πρώτη παγκόσμια εμπορική έκθεση, η
γνωστή με την επωνυμία The Great Exhibition, που διοργανώνεται από τον Henry Cole
και τον πρίγκιπα Αλβέρτο και εγκαινιάζεται από τη βασίλισσα Βικτώρια της Μεγάλης
Βρετανίας το 1851 στο Crystal Palace. Με διάρκεια 6 μήνες, συμμετέχουσες
περισσότερες από 100 χώρες και 6.000.000 επισκέπτες, η έκθεση αυτή αποτέλεσε τον
πρόγονο των σημερινών εκθέσεων EXPO (Carreras and Torra, 2005; Wikipedia, 2014;
Ποζρικίδης, 1999;). Συνολικά, η πρώτη αυτή παγκόσμια έκθεση συνοψίζει τα
επιτεύγματα της βιομηχανικής επανάστασης και προωθηθεί την επιτάχυνση της
διάδοσης των αποτελεσμάτων τους (Bureau International des Expositions-ΒΙΕ, 2014).
Oι βιομηχανικές εμπορικές εκθέσεις, έγιναν δημοφιλείς κατά την περίοδο της
βιομηχανικής επανάστασης, όταν οι αρχές αντιλήφθηκαν ότι τέτοιες εκδηλώσεις
μπορούσαν να συμβάλουν στην προώθηση της εγχώριας επιχειρηματικότητας και στη
βελτίωση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των πόλεων, των χωρών και των
περιφερειών τους. Ταυτόχρονα, την ίδια εποχή, εφευρέσεις όπως ο τηλέγραφος, το
τηλέφωνο και οι νέοι τρόποι μεταφορών μέσω σιδηροδρόμων και ατμόπλοιων
γεφυρώνουν τις αποστάσεις μεταξύ πωλητών και αγοραστών δίνοντας νέα μορφή στον
τρόπο του επιχειρείν.
Στα πλαίσια του ελεύθερου παγκόσμιου εμπορίου, στα τέλη του 19ου αιώνα, η
ύπαρξη των εμπορικών εκθέσεων νοσεί. Μόνο μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου
Πολέμου αναγνωρίζεται και πάλι η δύναμη των εκθέσεων στο να συμβάλλουν στην
αναδιάρθρωση των οικονομιών που είχαν πληγεί. Ο αριθμός των εμπορικών εκθέσεων
αυξήθηκε και πάλι περίπου το 1925, όταν ένας διεθνής οργανισμός δημιουργήθηκε, με
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την ονομασία ‘‘Union des Foires Internationales’’ (UFI), συγκεντρώνοντας τους
μεγαλύτερους διοργανωτές εκθέσεων (ITC, 2012; UFI, 2014).
Είναι γεγονός ότι οι εμπορικές εκθέσεις ήταν πάντα η απάντηση στις αλλαγές
των προτύπων της αγοράς, των οικονομικών υφέσεων και των πολιτικών παρεμβολών
στο εμπόριο. Στη δεκαετία του 1960 παρατηρείται μία άνθιση των εμπορικών
εκθέσεων, καθώς πολλές εμπορικές ενώσεις σχηματίζονται, ενώ άλλες επεκτείνουν το
ρόλο τους και γίνεται απαραίτητο για κάθε κλάδο να διεξάγει μία ετήσια εμπορική
έκθεση, η οποία συμβάλει τόσο στην προβολή, όσο και στην εκτέλεση των
στρατηγικών (ITC, 2012). Τη δεκαετία του ’80, οι εκθέσεις εμφανίζουν ταχύτατους
ρυθμούς ανάπτυξης και χρησιμοποιούνται πλέον από τις επιχειρήσεις όχι μόνο για την
επίτευξη πωλήσεων, αλλά και για την αποκόμιση ποιοτικών ωφελειών (Ποζρικίδης,
1999).
Εισερχόμενοι στην ψηφιακή εποχή, φαινομενικά το μέλλον των εμπορικών
εκθέσεων ήταν καταδικασμένο να αντικατασταθεί από άλλες μορφές επικοινωνίας για
τις επιχειρήσεις. Ωστόσο, η πραγματικότητα έχει δείξει αντίθετα, ότι τα νέα μέσα και η
τεχνολογία έχουν συμβάλει στην αύξηση της αποτελεσματικότητας και της προβολής
των εκθέσεων. Με την εισαγωγή των εννοιών του μάρκετινγκ στις επιχειρήσεις, οι
εμπορικές εκθέσεις αρχίζουν να χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο ως ένα
σημαντικό μέρος των στρατηγικών μάρκετινγκ καθώς και να αποτελούν πλέον ένα
βασικό στοιχείο των στρατηγικών επικοινωνίας.
2.4 Ο Ορισμός των Εμπορικών Εκθέσεων
Οι ορισμοί που έχουν αποδοθεί κατά καιρούς στις εμπορικές εκθέσεις
ποικίλουν. Προηγούμενες μελέτες (Bonoma, 1983; Heide and John, 1992) προσπαθούν
να αποδώσουν την έννοια της συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις κατηγοριοποιώντας
τους στόχους των εκθετών σε στόχους πωλήσεων και σε στόχους που δεν σχετίζονται
με πώληση. Εμπειρικές μελέτες (Dekimpe et al., 1997; Gopalakrishna and Lilien, 1995;
Gopalakrishna et al., 1995) που έγιναν σε παράγοντες πρόβλεψης των αποδόσεων των
εμπορικών εκθέσεων, δείχνουν αυτές να αξιολογούνται μόνο με βάση στόχους
πωλήσεων και ως εκ τούτου, αγνοούν τους στόχους που δεν βασίζονται στις πωλήσεις
(Ling-yee, 2006). Ωστόσο, κρίθηκε απαραίτητο να γίνει αντιληπτή η πραγματική αξία
των εμπορικών εκθέσεων για την ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ αγοραστών και πωλητών
(Witt and Rao, 1989), και να μετράται η απόδοσή τους και σε όρους σχετικούς με την
πρόοδο της σχέσης αυτών των μερών (Rice, 1992) καθώς και την αποτελεσματικότητα
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της δημιουργίας αυτών των σχέσεων. Γίνεται λοιπόν ξεκάθαρο ότι ένας σαφής ορισμός
δεν μπορούσε να προκύψει μέσα σε αυτά τα πλαίσια.
Ωστόσο, αρκετοί, πιο ξεκάθαροι και ολοκληρωμένοι ορισμοί δόθηκαν κατά
καιρούς από διάφορους μελετητές. Κατά τον Luckhurst (1951), οι εμπορικές εκθέσεις
δεν είναι απλά μία συγκέντρωση από ενδιαφέροντα αντικείμενα σε ένα συγκεκριμένο
τόπο και χρόνο. Είναι ανθρώπινες δραστηριότητες, ανθρώπινα εγχειρήματα, που
γίνονται για ορισμένο ξεκάθαρο σκοπό και προκειμένου να επιτευχθούν συγκεκριμένα
αποτελέσματα. Πρόκειται για μια μορφή ανθρώπινης αλληλεπίδρασης, κατά την οποία
οι διοργανωτές και οι εκθέτες από τη μία πλευρά, επικοινωνούν με τους επισκέπτες από
την άλλη. Τα αποτελέσματά τους μπορούν να ορισθούν μόνο μέσα από τα πλαίσια της
περαιτέρω ανθρώπινης δραστηριότητας. Ξεκάθαρη σε αυτό τον ορισμό είναι η σημασία
του ανθρώπινου παράγοντα.
Σύμφωνα με τους Browning and Adams (1988) οι εμπορικές εκθέσεις είναι
συγκεντρώσεις όπου οι πωλητές εκθέτουν τα προϊόντα τους σε προσκεκλημένους
πελάτες, προμηθευτές, και τον Τύπο. Κεντρικό ρόλο σε αυτό τον ορισμό παίζει η
έννοια του υψηλά στοχευόμενου ‘‘εξειδικευμένου’’ κοινού. Στους προσκεκλημένους
περιλαμβάνονται συνήθως επιχειρήσεις, κυβερνητικές υπηρεσίες καθώς και θεσμικοί
αγοραστές που έχουν όμοιες ανάγκες σε προϊόντα και υπηρεσίες. Στους εκθέτες
περιλαμβάνονται κατασκευαστές, χονδρέμποροι, βιομηχανικοί διανομείς, εκπρόσωποι
των μέσων ενημέρωσης, καθώς και σύμβουλοι εντός της συγκεκριμένης βιομηχανίας.
Το ευρύ κοινό συνήθως αποκλείεται. Έτσι, η εμπορική έκθεση παρέχει μια ακριβή
αντιστοιχία μεταξύ των απαιτήσεων των αγοραστών και των πωλητών.
Ένας παλαιότερος, αλλά από τους πληρέστερους ορισμούς, είναι αυτός των
Banting and Blenkhorn (1974), που ορίζει την εμπορική έκθεση ως τη δραστηριότητα
εκείνη του μάρκετινγκ, που επαναλαμβάνεται κατά περιόδους και έχει ως πρωταρχικό
της σκοπό να πληροφορήσει σχετικά με τα ανταγωνιστικά ή συμπληρωματικά προϊόντα
ή υπηρεσίες προμηθευτών, οι οποίοι καταλαμβάνουν συγκεκριμένο εκθετήριο χώρο,
λειτουργώντας σε κοινό υπαρχόντων ή δυνητικών πελατών, ή διαμορφωτών γνώμης
που επηρεάζουν την εικόνα του κοινού. Αυτό που κάνει σημαντικό αυτόν τον ορισμό
είναι η εισαγωγή για πρώτη φορά της έννοιας του μάρκετινγκ, καθώς και η σημασία
που δίνεται στην πληροφόρηση ως βασικός σκοπός συμμετοχής σε μια έκθεση
(Ποζρικίδης, 1999).
Σύμφωνα με την ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια Βικιπαίδεια (Wikipedia, 2014),
εμπορική έκθεση (trade fair, trade show ή expo σε αγγλικούς όρους) είναι μια έκθεση
που οργανώνεται έτσι ώστε οι επιχειρήσεις ενός συγκεκριμένου κλάδου να έχουν
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αφενός τη δυνατότητα να παρουσιάσουν και να επιδείξουν τα τελευταία προϊόντα και
υπηρεσίες τους, αφετέρου δε να μελετήσουν τις δραστηριότητες των ανταγωνιστών και
να εξετάσουν τις πρόσφατες τάσεις της αγοράς και τις ευκαιρίες.
Συνοψίζοντας ορισμούς που έχουν αποδοθεί κατά καιρούς (Oxford dictionary,
1993; Shimp, 1993; Banting and Blenkhorn, 1974), ο Ποζρικίδης (1999, σ. 8)
καταλήγει σε ένα πιο ολοκληρωμένο ορισμό, σύμφωνα με τον οποίο ‘‘έκθεση είναι το
εμπορικό γεγονός που έχει σαν στόχο να δημιουργήσει το κατάλληλο επιχειρηματικό
περιβάλλον που θα φέρει σε επαφή πωλητές και αγοραστές, εκθέτες και επισκέπτες’’.
Επισημαίνει, δε, ότι η φράση κλειδί του ορισμού αυτού είναι το ‘‘κατάλληλο
επιχειρηματικό περιβάλλον’’, καθώς αυτή γίνεται αποδεκτή από τις μεγάλες
πολυεθνικές διοργανώτριες εταιρίες εκθέσεων, των οποίων κύριος σκοπός λειτουργίας
είναι η δημιουργία της κατάλληλης επιχειρηματικής πλατφόρμας που θα διευκολύνει
την εμπορική πράξη.
Αντιλαμβανόμαστε, λοιπόν, από τους παραπάνω ορισμούς ότι ο όρος εμπορική
έκθεση είναι αρκετά ευρύς και αποτελεί ένα συνονθύλευμα στοιχείων πωλήσεων,
επικοινωνίας και ανθρωπίνων σχέσεων, επιχειρηματικότητας, συνδέεται σαφώς με το
μάρκετινγκ και έχει στόχους ποσοτικούς και ποιοτικούς.
2.5 Η Κατηγοριοποίηση των Εμπορικών Εκθέσεων
Αναφερόμενη στην έννοια των εκθέσεων, ειδικά η Αγγλική γλώσσα,
χρησιμοποιεί διάφορους όρους όπως Trade Fairs, Trade Shows, Trade Exhibitions, για
να περιγράψει πλέον τον ίδιο τύπο γεγονότος, πράγμα που δεν θα πρέπει να προκαλεί
σύγχυση στον αναγνώστη. Πολλοί τύποι γεγονότων εμπίπτουν στο πλαίσιο της γενικής
αναφοράς των εμπορικών εκθέσεων. Ωστόσο, όλες οι εκθέσεις που διεξάγονται δεν
είναι το ίδιο, αντίθετα μάλιστα, υπάρχουν κάποιοι παράγοντες οι οποίοι επιβάλουν την
διάκριση των εκθέσεων σε επιμέρους τύπους. Ο σκοπός, το περιεχόμενο, το κοινό, η
περιοδικότητα, το μέγεθος και το εύρος της αγοράς που απευθύνεται μία έκθεση μπορεί
να διαφέρουν, αλλά όλες έχουν κοινό στόχο την προώθηση και τη διευκόλυνση του
εμπορίου (ITC, 2012). Ακολουθεί μία κατηγοριοποίηση των εκθέσεων με βάση τον
παράγοντα που τις διακρίνει.
Βάση της Γεωγραφικής τους Εμβέλειας, οι εκθέσεις ταξινομούνται σε εκείνες
που εξυπηρετούν μία τοπική περιοχή, μια περιφερειακή αγορά, μια εθνική αγορά και
τη διεθνή αγορά. Η διαφοροποίηση αυτή μπορεί επίσης να προκύψει και από τη
σημασία της έκθεσης για τον κόσμο, τη διαφοροποίηση των προϊόντων, καθώς και από
την προέλευση των εκθετών και των επισκεπτών (Wen and Duan, 2008). Εμπορικές
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εκθέσεις που εξυπηρετούν παγκόσμιες αγορές, όπως η Paris Air Show, η Βιομηχανική
Έκθεση του Ανόβερου (Hannover Industrial Fair) και η Έκθεση Παιδικού Βιβλίου στην
Μπολόνια θεωρούνται ως παγκόσμια γεγονότα. Εκείνες με υπερεθνικό, εθνικό,
περιφερειακό ή τοπικό χαρακτήρα είναι σημαντικές για πιο περιορισμένα προϊόντα
καθώς και πλαίσιο συμμετεχόντων (Seringhaus and Rosson, 1994). Γενικά, η εμβέλεια
μίας έκθεσης παίζει σημαντικό ρόλο στην παρακίνηση ενός επισκέπτη να παρευρεθεί
σε αυτή, και πυροδοτεί το ενδιαφέρον του για τη χώρα διοργάνωσης, καθώς και για τις
αγορές που αυτή καλύπτει γεωγραφικά (Ποζρικίδης, 1999).
Βάση του κοινού στο οποίο απευθύνεται η έκθεση, υπάρχουν οι λεγόμενες
Business-to-Business (B2B) εκθέσεις, δηλαδή αυτές στις οποίες οι εκθέτες είναι
επιχειρήσεις που απευθύνονται επίσης σε επιχειρήσεις (εμπορικούς επισκέπτες), καθώς
και οι

Business-to-Consumer (B2C) εκθέσεις όπου οι εκθέτες είναι και πάλι

επιχειρήσεις, αλλά οι επισκέπτες αυτή τη φορά είναι καταναλωτές (Wen and Duan,
2008).
Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν συνήθως οι εκθέσεις στους τομείς της
υγειονομικής

περίθαλψης,

των

ηλεκτρονικών

προϊόντων

πληροφορικής,

της

διαφήμισης, του βαρέως εξοπλισμού, της γεωργίας, της μόδας, των επίπλων και
γενικώς εστιάζουν κυρίως σε προϊόντα και υπηρεσίες σε έναν κλάδο ή ένα
εξειδικευμένο τμήμα ενός κλάδου ή ένα εξειδικευμένο τμήμα της βιομηχανίας. Για το
λόγο αυτό στην Ελλάδα επικρατεί ο όρος ‘‘κλαδική έκθεση’’ που τις χαρακτηρίζει.
Απευθύνονται σε χονδρεμπόρους και εμπόρους λιανικής πώλησης με πρόθεση να
ωθήσουν τα προϊόντα τους μέσα από αυτό το κανάλι διανομής στους καταναλωτές
(Situma, 2012). Συνήθως οι εκθέσεις αυτές δεν είναι ανοιχτές για το κοινό και μπορούν
να παρευρεθούν σε αυτές μόνο εκπρόσωποι των εταιρειών και του τύπου.
Η δεύτερη κατηγορία, οι B2C εκθέσεις, έχουν σαν βασικό τους αντικείμενο να
υποκινήσουν και να τονώσουν τη ζήτηση των αγαθών που εκθέτουν από τους τελικούς
χρήστες. Στις κατηγορίες των προϊόντων που εκτίθενται σε αυτή την ανοιχτή μορφή
εμπορικών εκθέσεων, περιλαμβάνονται αυτοκίνητα, οικιακά είδη, αντίκες και έργα
τέχνης καθώς και άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες τελικής χρήσης (Situma, 2012).
Βάση του βαθμού εξειδίκευσής τους, οι εκθέσεις κατηγοριοποιούνται σε
οριζόντιες ή κάθετες εκθέσεις ως προς τον εκθέτη, ανάλογα με τον κλάδο από τον
οποίο προέρχονται και το εύρος της αγοράς που καλύπτουν (Gopalakrishna and Lilien,
1994; Ποζρικίδης, 1999). Ο χαρακτήρας του κοινού σχετικά με το ενδιαφέρον που
εκδηλώνουν για το προϊόν, το πλάνο αγορών και πωλήσεων, ο χρονικός ορίζοντας της
στρατηγικής θεώρησης, καθώς και άλλοι σχετικοί παράγοντες, μπορεί να διαφέρουν σε
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μεγάλο βαθμό ανάλογα με τον τύπο της έκθεσης. Σε γενικά πλαίσια, μια κάθετης
μορφής έκθεση περιλαμβάνει ένα στενό φάσμα προϊόντων και προσελκύει επισκέπτες
που ενδιαφέρονται για άκρως εξειδικευμένα προϊόντα. Σε αντίθεση, μια οριζόντιου
τύπου έκθεση, περιλαμβάνει συνήθως ένα πολύ ευρύτερο φάσμα προϊόντων και ένα πιο
διαφοροποιημένο κοινό (Gopalakrishna and Williams, 1992).
Οι Wu et al. (2008), στη έρευνα τους για τους τύπους εκθέσεων σε διάφορες
κατηγορίες βιομηχανιών, κατέληξαν στο ότι η οριζόντια μορφή οργάνωσης δείχνει να
έχει περισσότερες πιθανότητες να προτιμηθεί όταν οι συμμετέχοντες δεν εμφανίζουν
έντονη τάση για πώληση (εκθέτες) και αγορά (επισκέπτες) και/ή έχουν υψηλότερο
εύρος ενδιαφέροντος για το προϊόν (βραχυπρόθεσμος προσανατολισμός). Το ίδιο
συμβαίνει και αν ο κλάδος είναι πιο καινοτόμος στην τεχνολογία (μακροχρόνιος
προσανατολισμός). Ένα επιμέρους συμπέρασμα στο οποίο επίσης κατέληξαν, είναι ότι
αυτοί οι βασικοί ‘‘οδηγοί’’ συνδέονται στενά και με τον αριθμό των εκθέσεων που
διεξάγονται σε έναν κλάδο.
Ωστόσο, η βιομηχανία των εκθέσεων δείχνει να τείνει προς την κάθετη μορφή
οργάνωσης, καθώς οι διοργανωτές είναι σε θέση να ανταποκριθούν καλύτερα στην
επιθυμία των επισκεπτών και των εκθετών για επαφή και αποδοτικότητα των
συναλλαγών (Seringhaus and Rosson, 1994).
Τέλος, βάση της συχνότητας διοργάνωσής τους, δηλαδή της περιοδικότητάς
τους, οι εκθέσεις μπορούν να διακριθούν σε ετήσιες, όπως η διεθνής έκθεση δομικών
υλικών Infacoma στη Θεσσαλονίκη (Helexpo, 2014), να διοργανώνονται περισσότερες
από μία φορές μέσα σε ένα έτος, όπως για παράδειγμα εκθέσεις μόδας (Ποζρικίδης,
1999) ή να επαναλαμβάνονται σε διαστήματα μεγαλύτερα του ενός έτους όπως για
παράδειγμα η έκθεση αγροτικών μηχανημάτων και εφοδίων Agrotica που διεξάγεται
κάθε δύο χρόνια στη Θεσσαλονίκη.
2.6 Τα Πλεονεκτήματα Συμμετοχής σε Εμπορική Έκθεση
Είναι γεγονός ότι τα εργαλεία επικοινωνίας που έχει στη διάθεσή της μία
επιχείρηση για να πετύχει τους στόχους της είναι γνωστά, και έχουν αναφερθεί σε
διάφορα σημεία μέχρι στιγμής σε αυτή την εργασία. Αυτό ωστόσο που διαφέρει, είναι η
σημασία που δίνει κάθε οργανισμός σε κάθε μέσο, καθώς και η αποτελεσματικότητα
που θεωρεί πως θα αποφέρει η χρήση του. Σε έρευνα που διεξήχθη το 2004 στη
Γερμανία (Spryss, 2004) και δημοσιεύθηκε από την UFI-The Global Association of
Exhibition Industry σε συνεργασία με το University of Cooperative Education,
ζητήθηκε από δείγμα 204 μάνατζερ βιομηχανικών επιχειρήσεων να αξιολογήσουν
20

εννέα εργαλεία επικοινωνίας. Αξιολογώντας σε 6-βαθμη κλίμακα, με τη βαθμολογία 1
να συμβολίζει «το πιο αποδοτικό» και το 6 το «λιγότερο αποδοτικό», τα αποτελέσματα
που προέκυψαν θέλουν πρώτη στην κατάταξη τη συμμετοχή σε εκθέσεις, με τις
προσωπικές πωλήσεις να ακολουθούν στη δεύτερη θέση. Αξίζει να σημειωθεί ότι και τα
δύο αυτά εργαλεία δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην πρόσωπο με πρόσωπο επαφή. Το
παρακάτω ραβδόγραμμα παρουσιάζει αναλυτικά τα αποτελέσματα της κατάταξης των
μέσων.
Διάγραμμα 1. Σύγκριση / Μέτρηση αποτελεσματικότητας εργαλείων επικοινωνίας.
Exhibitions

2,22

Personal Selling

2,4

Direct Marketing

2,83

Special Events

2,91

Classic Advertisement

2,93

Internet

3,01

Public Relations

3,05

Promotion

3,16

Sponsoring

3,91
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Πηγή: UFI, The Global Association of the Exhibition Industry, Messe Institut
Tι είναι λοιπόν αυτό που κάνει τις εμπορικές εκθέσεις την πρώτη επιλογή ως
εργαλείο επικοινωνίας για τις επιχειρήσεις;
Όπως ήδη έχει αναφερθεί στο εισαγωγικό κεφάλαιο, η χρήση των εμπορικών
εκθέσεων ως εργαλείο της επικοινωνίας μάρκετινγκ μίας επιχείρησης, αποφέρει πλήθος
ωφελειών για αυτή, που συμβάλλουν στην προαγωγή της εύρυθμης εσωτερικής της
λειτουργίας καθώς και της θέσης της στο περιβάλλον που δραστηριοποιείται. Πέραν
των διόδων επικοινωνίας που ανοίγει μία έκθεση στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις, έχει
αποδειχθεί να είναι και πιο συμφέρουσα, από άποψη κόστους και χρόνου, σε σχέση με
τις διαφημιστικές καμπάνιες και τις προσωπικές πωλήσεις, στο να τις φέρνει σε επαφή
με τους πελάτες (Kijewski et al., 1993; Shipley et al., 1993; Smith et al., 2003).
Αρχίζοντας από τα πλεονεκτήματα εκείνα που συνδέονται με τα οικονομικά
οφέλη για μία επιχείρηση που παίρνει μέρος σε έκθεση, αξίζει να επαναλάβουμε την
αναφορά στη μελέτη των Herbig et al. (1993), σύμφωνα με την οποία το κόστος ανά
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επισκέπτη μίας έκθεσης ήταν μόλις το ένα τρίτο αυτού μιας τηλεφωνικής πώλησης.
Επίσης, το μέσο κόστος μιας πρόσωπο-με-πρόσωπο επαφής με τους δυνητικούς και
υφιστάμενους πελάτες σε μία εμπορική έκθεση είναι πολύ χαμηλότερο από το κόστος
μιας προσωπικής πώλησης (Bellizzi and Lipps, 1984; Bello, 1992; Bello and Lohtia,
1993). Η άμεση πώληση είναι πιο ακριβή για μία επιχείρηση, εφόσον η δεύτερη πρέπει
να διαθέτει το πλέον εξειδικευμένο προσωπικό που θα είναι σε συνεχή δράση
εντοπισμού πελατών και πώλησης σε αυτούς των προϊόντων. Αντίθετα, στις εκθέσεις,
οι πελάτες μίας επιχείρησης, υπάρχοντες και δυνητικοί, έχουν συγκεντρωθεί
οικειοθελώς εκεί, εκδηλώνοντας ενδιαφέρον για το προϊόν (Ποζρικίδης, 1999). Οι
εμπορικές εκθέσεις παρέχουν επίσης ένα μέσο για τις εταιρείες να εισέλθουν σε μια νέα
αγορά με σχετικά χαμηλό κόστος (O'Hara et al., 1993). Μείωση του κόστους μπορεί να
προέλθει για την εταιρία από περικοπή δαπανών για την αναζήτηση πληροφοριών, τη
σύναψη συμβάσεων, την παροχή νομικών συμβουλών, την ασφάλιση, όπως και την
παρακολούθηση του ανταγωνισμού, πράγμα που προκύπτει ακριβώς από την
συγκέντρωση στον ίδιο χώρο επιχειρήσεων και πελατών (Anderson, 1996). Τέλος, έχει
παρατηρηθεί ότι οι εμπορικές εκθέσεις έχουν υψηλό δείκτη απόδοσης/δαπανών (ROI).
Μια έρευνα της EEAA (Exhibition and Event Association of Australia), έδειξε ότι μία
μέση δαπάνη ύψους 9% των προϋπολογισμών μάρκετινγκ των επιχειρήσεων για
συμμετοχή σε εκθέσεις, απέφερε επιστροφή της τάξης του 23% σε αυτές (UFI, 2014).
Έμμεσα πλεονεκτήματα οικονομικής φύσεως για τις επιχειρήσεις που παίρνουν
μέρος σε μία έκθεση, είναι η δυνατότητα που τους δίνεται να διαπραγματευτούν εκεί
προσφορές οι οποίες πολλές φορές μπορεί και να καταλήξουν σε παραγγελίες (ITC,
2012). Δεν είναι λίγες οι επιχειρήσεις εκείνες που ανανεώνουν πολλές από τις
παραγγελίες τους κατά τη συμμετοχή τους σε εκθέσεις, καθώς φροντίζουν επίσης να
εκμεταλλευτούν τη συγκέντρωση του αγοραστικού κοινού-στόχου τους στην έκθεση
έτσι ώστε να διευρύνουν ή να παγιοποιήσουν το πελατολόγιό τους (BusinessGuide,
2012; Ποζρικίδης, 1999).
Τα πλεονεκτήματα εκείνα τώρα, που θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε ως
ποιοτικά, έχουν να κάνουν με την προβολή, τις επαφές, την έρευνα, τη συλλογή
πληροφοριών και την εκπαίδευση.
Αξίζει να αρχίσουμε λοιπόν, με τη δυνατότητα που έχουν οι συμμετέχοντες σε
μία έκθεση να εισάγουν και να κάνουν γνωστό ένα νέο προϊόν τους σε ένα μεγάλο
αριθμό επισκεπτών που παράλληλα αποτελεί για αυτούς το κοινό στόχο (Hansen, 1999;
Herbig et al., 1998; Kerin and Cron, 1987; ITC, 2012; BusinessGuide, 2012). Όπως
έχουμε ήδη αναφέρει, οι περισσότερες εμπορικές εκθέσεις δεν είναι ανοιχτές για το
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ευρύ κοινό, πράγμα που διευκολύνει τους εκθέτες να δίνουν όλη την προσοχή τους
στους πελάτες που πραγματικά τους ενδιαφέρουν. Για τον ίδιο λόγο, πολλοί κλάδοι,
κυρίως βιομηχανικοί και βιοτεχνικοί, όπως για παράδειγμα οι αυτοκινητοβιομηχανίες ή
οι εταιρίες προϊόντων τεχνολογίας, επιλέγουν να χρησιμοποιούν τις εκθέσεις για την
πρώτη προβολή των νέων τους προϊόντων. Εφόσον το κοινό είναι το επιθυμητό,
εκμεταλλεύονται τη μοναδική ευκαιρία που τους δίνεται ώστε να μετρήσουν τις
αντιδράσεις του (Ποζρικίδης, 1999).
Πέραν της προβολής των προϊόντων, οι εμπορικές εκθέσεις, και κυρίως οι
μεγάλες διεθνείς εμπορικές εκθέσεις, προσφέρουν κύρος και αναγνώριση για τις ίδιες
τις εταιρίες που συμμετέχουν (Bello and Barczak, 1990; Bonoma, 1983; Kerin and
Cron, 1987). Τις περισσότερες φορές μάλιστα τέτοια γεγονότα καλύπτονται από τα
μέσα μαζικής επικοινωνίας, πράγμα που είναι στην ευχέρεια του κάθε εκθέτη, με βάση
τον προγραμματισμό μάρκετινγκ που έχει κάνει, να το εκμεταλλευτεί. Κάποιες εταιρίες
επιλέγουν για παράδειγμα να προβληθούν μέσω χορηγιών (Ποζρικίδης, 1999), ενώ
κάποιες άλλες επιδιώκουν να κλείσουν μία συνέντευξη τύπου (Εμπορικό και
Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών-ΕΒΕΑ, n.d.1). Υπάρχουν επίσης επιχειρήσεις που
επιλέγουν να ανακοινώσουν τη σύναψη συνεργασιών με άλλες εταιρίες ή με μεγάλους
πελάτες κατά τη διεξαγωγή μίας έκθεσης (Vitale and Giglierano, 2002) προσελκύοντας
με αυτό τον τρόπο τη δημοσιότητα πάνω τους. Τέλος, η συμμετοχή σε μία μεγάλη
εμπορική έκθεση και η προβολή της επιχείρησης, είναι ικανά στοιχεία για να τονώσουν
το ηθικό της (Kerin and Cron, 1987; Hansen, 1999).
Σχετικά με το κομμάτι των επαφών, η έκθεση δίνει στους συμμετέχοντες το
ασύγκριτο πλεονέκτημα της πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνίας (Kerin and Cron,
1987). Οι επισκέπτες έχουν επίσης τη δυνατότητα να έρθουν σε άμεση επαφή με το
προϊόν (Vitale and Giglierano, 2002) και οι εκθέτες την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν
αυτό το γεγονός ως απτό πλέον στοιχείο της ποιότητας των προϊόντων τους για να
πείσουν τον πελάτη. Μπορούν επίσης να εντοπίσουν τα στοιχεία που ενδιαφέρουν ή
εντυπωσίασαν περισσότερο τον πελάτη και να στηριχθούν σε αυτά. Επίσης, όπως
αναφέρθηκε, όλοι οι άνθρωποι που βρίσκονται στον εκθεσιακό χώρο, ανήκουν στον
κύκλο των επιχειρήσεων του κλάδου, πράγμα που δίνει την ευκαιρία σε πολλούς από
αυτούς για γνωριμίες με συνεργάτες τους ή υψηλόβαθμα στελέχη των επιχειρήσεων και
του πολιτικού γίγνεσθαι, που υπό άλλες συνθήκες θα ήταν δύσκολο έως αδύνατο να
συμβούν (Dwyer and Tanner, 2006). Μπορούν επίσης να επιδιώξουν διασυνδέσεις με
πρόσωπα από τον Τύπο. Αυτές οι επαφές μπορούν να έχουν διττό ρόλο, να συμβάλλουν
1
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δηλαδή αφενός στην ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ του υπάρχοντος δικτύου
επαφών της επιχείρησης και αφετέρου να δημιουργήσουν νέες επαφές που ίσως
οδηγήσουν σε μελλοντικές συνεργασίες (Hansen, 1999; Dwyer and Tanner, 2006; ITC,
2012; BusinessGuide, 2012; Ποζρικίδης, 1999).
Από ερευνητικής πλευράς, οι επιχειρήσεις που παίρνουν μέρος σε μία εμπορική
έκθεση έχουν τη δυνατότητα εκεί να συλλέξουν ένα μεγάλο όγκο αξιόπιστων
πληροφοριών για την αγορά (Hansen, 1999). Ο λόγος που κάνει τις πληροφορίες αυτές
αξιόπιστες είναι για ακόμη μία φορά το πολύ εξειδικευμένο κοινό επισκεπτών και
εκθετών μιας έκθεσης. Έτσι, δίνεται πρωτίστως η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να
συλλέξουν τις απόψεις των καταναλωτών σχετικά με τα στοιχεία των προϊόντων τους
(Moriarty and Spekman, 1984) και να οδηγηθούν σε ασφαλέστερες αποφάσεις σχετικά
με τη στρατηγική που θα ακολουθήσουν. Με τον όρο ‘‘στοιχεία του προϊόντος’’ μπορεί
να νοούνται η ποιότητα, η τιμή, η χρηστικότητα ή οτιδήποτε άλλο συνοδεύει το προϊόν
και ενδιαφέρει τους αγοραστές και την επιχείρηση. Επιπλέον, τα στοιχεία αυτά μπορεί
να τα συγκρίνει και με τα αντίστοιχα των ανταγωνιστών (ITC, 2012). Πάντα οι
εκθέσεις αποτελούν ένα καλό μέσο συλλογής πληροφοριών σχετικά με τον
ανταγωνισμό (Hansen, 1999; Bonoma, 1983; Kerin and Cron, 1987; ITC, 2012;
Ποζρικίδης, 1999). Αποτελεί μάλιστα δουλειά κάποιων στελεχών από επιχειρήσεις, η
επίσκεψη σε περίπτερα ανταγωνιστών μέσα στην έκθεση, για συλλογή των
πολυπόθητων πληροφοριών (Ποζρικίδης, 1999).
Επίσης, η επίσκεψη σε μία εμπορική έκθεση μπορεί να αποτελέσει μία καλή
ευκαιρία αποτύπωσης ιδεών. Σημαντική είναι ακόμη η δυνατότητα ανταλλαγής
εμπειριών μεταξύ των συμμετεχόντων, καθώς και η παρατήρηση των τάσεων που
παρουσιάζει γενικότερα η αγορά. Ειδικά στις μεγάλες διεθνείς εκθέσεις, πολλές
κυρίαρχες στον κλάδο εταιρίες παρουσιάζουν τις καινοτομίες που προκύπτουν από τα
αποτελέσματα των ερευνών τους. Επιπρόσθετα, μικρότερες επιχειρήσεις μπορούν να
παίξουν το ρόλο του μαθητή και να διδαχθούν μέσα στα πλαίσια της έκθεσης τεχνικές
προώθησης και πωλήσεων από τους ηγέτες (BusinessGuide, 2012; ITC, 2012). Επίσης,
μπορούν να ελέγχουν οι επιχειρήσεις και την αποδοτικότητα των δικών τους τεχνικών
και στρατηγικών μάρκετινγκ, μετρώντας την ανταπόκριση του κοινού, και να
οδηγούνται έτσι σε υιοθέτηση ή αλλαγές. Μετρήσεις επίσης μπορούν να γίνουν και σε
σχέση με την αποτελεσματικότητα των ανθρώπων που έχει η επιχείρηση στο stand, ως
προς τη διαχείριση των επισκεπτών και του χρόνου, καθώς και της μεταξύ τους
συνεργασίας και ομαδικότητας (Ποζρικίδης, 1999). Τέλος, την ευκαιρία που δίνεται σε
μία επιχείρηση να ταξιδέψει για να συμμετέχει σε μία διεθνή εμπορική έκθεση, μπορεί
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να την χρησιμοποιήσει και ως ευκαιρία για να επισκεφθεί, έξω από τα πλαίσια της
έκθεσης, την τοπική βιομηχανία, προς αποκόμιση ιδεών ή σύναψη σχέσεων και
ενδεχόμενων συνεργασιών (ITC, 2012).
Στη βιβλιογραφία έχει επίσης αναφερθεί ότι οι εμπορικές εκθέσεις παρέχουν μία
ευκαιρία στις μικρότερες επιχειρήσεις να ανταγωνιστούν με μεγαλύτερες (Tanner,
2002). Πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορεί να δαπανήσουν σχετικά λίγα για τη
διαφήμιση, την προώθηση ή την έρευνα μάρκετινγκ, αλλά οι περισσότερες από αυτές
συμμετέχουν σε εμπορικές εκθέσεις, είτε ως εκθέτες είτε ως επισκέπτες (Munuera and
Ruiz, 1999). Το γεγονός αυτό, έχει αναγάγει τις εκθέσεις σε ένα δημοφιλές μέσο
προώθησης πωλήσεων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και για επιχειρήσεις
προσανατολισμένες στις εξαγωγές (Browing and Adams, 1998). Επίσης, οι διεθνείς
εμπορικές εκθέσεις έχουν αναγνωριστεί ως αποτελεσματικές οδοί στην προσπάθεια
εταιριών να ελέγξουν γρήγορα τη διεθνή εμπορευσιμότητα των προϊόντων και
υπηρεσιών τους, να εντοπίσουν κανάλια διανομής, καθώς και να εκτιμήσουν το διεθνή
ανταγωνισμό (Bello and Barksdale, 1986; Goodsell, 1996). Γίνεται έτσι κατανοητό, ότι
ειδικά για επιχειρήσεις που ανταγωνίζονται διεθνώς ή θέλουν να ανταγωνιστούν
εξαγωγικά, η συμμετοχή τους σε μία διεθνή έκθεση, εάν γίνει σωστά, μπορεί να τους
χαρίσει μέσα σε λίγες μέρες όλα εκείνα τα οφέλη, τα οποία ειδάλλως, πιθανόν να
χρειαζόταν μία μακροχρόνια προσπάθεια για να τα αποκτήσουν.
Κάποια πρακτικής και εκπαιδευτικής φύσεως οφέλη των εκθέσεων, κάνουν
επίσης σημαντικό αυτό το εργαλείο μάρκετινγκ για πολλές επιχειρήσεις. Υπάρχουν
κάποιες εταιρίες, όπως για παράδειγμα εταιρίες τεχνολογικού ή βιομηχανικού
εξοπλισμού, ή επιχειρήσεις κατασκευής βαρέως τύπου μηχανημάτων, που είναι
αδύνατο λόγω του μεγέθους των προϊόντων τους να τα μεταφέρουν στον τόπο των
υποψήφιων πελατών τους για επίδειξη. Αντίθετα, το να τα μεταφέρουν στον εκθεσιακό
χώρο είναι περισσότερο εύκολο, χρήσιμο και αποδοτικό από άποψης κόστους για
αυτούς, καθώς θα τα παρουσιάσουν σε όλους τους πελάτες που θα συγκεντρωθούν στην
έκθεση. Επιπλέον, σε μία έκθεση είναι εύκολο να γίνει και εκπαίδευση των πελατών
πάνω σε υπάρχοντα πολύπλοκα προϊόντα ή σε νέα, καθώς και σε τροποποιήσεις
κάποιων προϊόντων ή των τρόπων χρήσης τους (Ποζρικίδης, 1999). Όμοια, μπορεί να
γίνει εκπαίδευση και του ίδιου του προσωπικού της επιχείρησης σε νέα θέματα του
κλάδου. Δεν είναι άλλωστε λίγες οι εκθέσεις που έχουν ενταγμένη στο πρόγραμμά τους
τη διεξαγωγή ενημερωτικών-επιμορφωτικών σεμιναρίων, που απευθύνονται στους
ενδιαφερόμενους του κλάδου (Vitale and Giglierano, 2002).
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Κλείνοντας αυτή την ενότητα, ένα ξεχωριστό πλεονέκτημα, που θα μπορούσε
να αποδοθεί σε ψυχολογικούς παράγοντες, είναι το γεγονός ότι οι εμπορικές εκθέσεις,
ιδιαίτερα οι διεθνείς, αποτελούν μία ουδέτερη ζώνη πωλήσεων (Anderson, 1996).
Πράγματι, μπορεί κανείς να σκεφθεί ότι ο εκθεσιακός χώρος αποτελεί ουδέτερο
έδαφος, τόσο για τον εκθέτη, όσο και για τον επισκέπτη. Αυτό με τη σειρά του, καθιστά
ευκολότερο για τον επισκέπτη να επιλέξει ελεύθερα από ένα σύνολο πληροφοριών που
του προσφέρονται, χωρίς καμία δέσμευση, ενώ οι εκθέτες μπορούν να κάνουν
ευκολότερα τις έρευνές τους, απελευθερωμένοι από τα καθημερινά στενά εταιρικά τους
καθήκοντα.
Προσωπική παρατήρηση από τη μελέτη της αρθρογραφίας σχετικά με τα
πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τη συμμετοχή σε μία εμπορική έκθεση, είναι ότι
κοινή συνισταμένη, και μάλιστα υψίστης σημασίας, στη πλειοψηφία των μελετών,
αποτελεί η ευκαιρία που δίνεται στον εκθεσιακό χώρο για πρόσωπο με πρόσωπο
επαφή, σύναψη νέων σχέσεων και ενδυνάμωση των ήδη υπαρχόντων. Αυτό άλλωστε
συνάδει και με τα δεδομένα πλέον της αγοράς, που θέλουν τους πελάτες, είτε αυτοί
αποτελούν μεμονωμένους καταναλωτές, είτε επιχειρήσεις, να αντιμετωπίζονται οι ίδιοι
και οι ανάγκες τους εξατομικευμένα και ξεχωριστά από το σύνολο. Μπορούν λοιπόν οι
επιχειρήσεις, να συνδέσουν τη συμμετοχή τους στις εκθέσεις με το Σύστημα
Διαχείρισης των Πελατειακών τους Σχέσεων (Customer Relationship Management –
CRM), μία τακτική που χρησιμοποιείται ευρέως τα τελευταία χρόνια, ώστε να
αποκομίσουν τα μέγιστα.
2.7 Τα Μειονεκτήματα Συμμετοχής σε Εμπορική Έκθεση
Το να μέναμε στην αναφορά των πλεονεκτημάτων και μόνο των εμπορικών
εκθέσεων θα ήταν σαφέστατα λάθος. Επομένως στη συνέχεια θα περιγραφούν τα
μειονεκτήματα, ή κατά την προσωπική μου άποψη οι δυσκολίες, που λειτουργούν ως
αντίποδας των πολλών ωφελειών των εκθέσεων, για μία επιχείρηση που επιθυμεί τη
συμμετοχή της σε αυτές.
Ξεκινώντας λοιπόν και αυτή τη φορά από τα οικονομικής φύσεως
μειονεκτήματα μίας εμπορικής έκθεσης, αυτά κυρίως συναντώνται στο κόστος που έχει
η συμμετοχή μίας επιχείρησης σε αυτή. Το κόστος ενοικίασης χώρου σε μία έκθεση
ήταν ήδη κατά τις προηγούμενες δεκαετίες υψηλό και αυξανόταν με γρήγορους
ρυθμούς (Bonoma, 1983; Herbig et al., 1998). Για πολλές, κυρίως μικρομεσαίες
επιχειρήσεις, η συμμετοχή σε μεγάλες διεθνείς εκθέσεις, μπορεί να κριθεί πολλές
φορές αδύνατη λόγω των απαγορευτικών οικονομικών όρων συμμετοχής (Ποζρικίδης,
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1999). Αν μάλιστα σκεφτεί κανείς ότι πέραν του κόστους ενοικίασης, ο εκθέτης θα
πρέπει να επιβαρυνθεί με τα κόστη μεταφοράς των εκθεμάτων, τις μετακινήσεις και τη
διαμονή του προσωπικού, τη διακόσμηση του χώρου, τις ενέργειες προώθησης αλλά
και άλλα απρόβλεπτα έξοδα, τότε γίνεται αντιληπτό ότι υπάρχουν αρκετά σημαντικές
δαπάνες. Υπολογίζεται ότι το συνολικό κόστος μίας συμμετοχής ανέρχεται τελικώς στο
τριπλάσιο του κόστους ενοικίασης του χώρου (Trade Show Institute, 2009).
Ένα ακόμη συχνά αναφερόμενο παράπονο των στελεχών των επιχειρήσεων, που
τους οδηγεί και στο να αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα των εκθέσεων, είναι η
δυσκολία μέτρησης των αποτελεσμάτων (Bonoma 1983; Ποζρικίδης,1999). Πολλά από
τα οφέλη που προσφέρει μία έκθεση, είναι όπως είδαμε έως τώρα ποιοτικά, πράγμα που
εκ φύσεως τα κάνει και δύσκολα μετρήσιμα. Ωστόσο, πολλές φορές η κατάσταση αυτή
δυσχεραίνεται από τα ίδια τα στελέχη των επιχειρήσεων. Όπως φαίνεται και από
παλαιότερες μελέτες (Mee, 1988a; 1988b), μόλις 17% του συνόλου των εκθετών
παρείχαν στα στελέχη τους στοιχεία σχετικά με την απόδοση της επένδυσης (ROI).
Επιπλέον, οι περισσότεροι από τους εκθέτες, πριν συμμετάσχουν σε μία εμπορική
έκθεση δεν έχουν θέσει μετρήσιμους στόχους, ενώ κάποιοι που θέτουν δεν τους έχουν
ποσοτικοποιήσει, πράγμα που κάνει δύσκολη τη μετέπειτα σύγκρισή τους με τα
αποτελέσματα της συμμετοχής (Herbig et al., 1998; Ποζρικίδης, 1999).
Ένα τρίτο μειονέκτημα είναι ο συνωστισμός και η σύγχυση που επικρατούν στο
χαοτικό περιβάλλον των μεγάλων εμπορικών εκθέσεων (Herbig et al., 1998;
Ποζρικίδης, 1999). Εν μέσω των δεκάδων χιλιάδων επισκεπτών και των αμέτρητων
περιπτέρων, υπάρχει η αίσθηση ότι μια εταιρεία χάνεται στο πλήθος. Αυτό το
πρόβλημα γίνεται μεγαλύτερο σε εκθέσεις που δεν έχουν άμεσο στόχο τις πωλήσεις, οι
οποίες συνήθως παρουσιάζουν σύνθετα προϊόντα, των οποίων η διαδικασία
αγοραστικής απόφασης περιλαμβάνει συνήθως αρκετούς ανθρώπους και η διαδικασία
αγοράς μπορεί να διαρκέσει πολλούς μήνες. Καθ’ όλη αυτή τη διάρκεια, όπως είναι
φυσικό, ο ρόλος της εμπορικής έκθεσης ελαχιστοποιείται ή ακόμα και παραβλέπεται
εντελώς (Sashi and Perretty, 1992). Επιπλέον, όπως αναφέρει ο Ποζρικίδης (1999),
έρευνα που έγινε σε επιχειρήσεις που συμμετείχαν σε μεγάλες διεθνείς εκθέσεις, έδειξε
ότι η έλλειψη εξειδίκευσης του αντικειμένου της έκθεσης, σε συνδυασμό με την
πολυκοσμία, οδηγούσε σε αδυναμία των εκθετών να επιδείξουν τη δέουσα προσοχή
στον κάθε επισκέπτη, με αποτέλεσμα τη δυσαρέσκεια του τελευταίου και την απώλεια
της πώλησης.
Η απομάκρυνση κάποιων στελεχών και κυρίως πωλητών από τα βασικά τους
καθήκοντα ώστε να υποστηρίξουν την παρουσία μιας επιχείρησης στην εμπορική
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έκθεση, αποτελεί για τις εκθέσεις ένα ακόμη μελανό σημείο (Herbig et al., 1998;
Ποζρικίδης, 1999). Ακόμη και όταν αυτό χρειάζεται να συμβεί για μικρά διαστήματα,
είναι ικανό να αποσυντονίσει την κύρια λειτουργία της επιχείρησης. Έτσι, πολλές
επιχειρήσεις, κυρίως μικρομεσαίες, συνυπολογίζοντας αυτό το κόστος ευκαιρίας,
διστάζουν τελικά να πάρουν το ρίσκο και απορρίπτουν τη συμμετοχή τους στις
εμπορικές εκθέσεις (Ποζρικίδης, 1999).
Πάρα πολύ συχνά, ένας σημαντικός αριθμός διοικητικών στελεχών, καθώς και
στελεχών μάρκετινγκ των εταιρειών, εκλαμβάνουν τις εκθέσεις ως δραστηριότητες που
δεν σχετίζονται καθόλου με τις πωλήσεις ή στην καλύτερη περίπτωση ως κοινωνικές
δραστηριότητες για εκείνους τους υπαλλήλους που θα παραστούν (Skolnik, 1987).
Αυτή η λανθασμένη νοοτροπία, ότι δηλαδή μία επιχείρηση πρέπει να συμμετέχει σε μία
έκθεση μόνο για το κομμάτι των δημοσίων σχέσεων, σε περίπτωση που αυτό δεν
αποτελεί μέρος της στρατηγικής μιας επιχείρησης, μπορεί να θεωρηθεί ως ένα ακόμη
μειονέκτημα των εκθέσεων (Ποζρικίδης,1999). Η συμμετοχή σε μία έκθεση, όπως
αναφέρθηκε και σε προηγούμενη ενότητα, οφείλει να αποτελεί μέρος της συνέργιας
των διάφορων εργαλείων επικοινωνίας μάρκετινγκ της επιχείρησης.
Τέλος, ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα των εμπορικών εκθέσεων είναι η
περιορισμένη διαθεσιμότητα και ευελιξία τους (Unger-Firnhaber, 1996). Συγκεκριμένα,
η ημερομηνία και ο τόπος διεξαγωγής καθορίζονται από τον διοργανωτή και δεν
είθισται να αλλάζουν, πράγμα που σημαίνει την ανάγκη προσαρμογής του
προγράμματος των συμμετεχόντων σε αυτό το χρονοδιάγραμμα. Ορισμένες εκθέσεις
ορίζουν τις ημερομηνίες διεξαγωγής βασιζόμενες στην παράδοση ή συχνά
ακολουθώντας τους κύκλους καινοτομίας της βιομηχανίας. Άλλοι διοργανωτές ορίζουν
τις εκθέσεις τους μετά την αγοραστική εποχή της βιομηχανίας. Επίσης, σε ορισμένες
περιπτώσεις, σημαντικές ομάδες εκθετών είναι σε θέση να ασκήσουν σημαντική πίεση
στους διοργανωτές λόγω της σημασίας της συμμετοχής τους. Εξ’ αιτίας αυτού του
περιορισμού λοιπόν, οι υπόλοιπες δραστηριότητες μάρκετινγκ, θα πρέπει να
προσαρμοστούν με το σταθερό αυτό πρόγραμμα συμμετοχής, του οποίου οι
ημερομηνίες πρέπει να ληφθούν υπόψη, ιδίως για τις διαφημιστικές εκστρατείες.
Κλείνοντας την ενότητα αυτή των μειονεκτημάτων των εμπορικών εκθέσεων,
και προκειμένου να υποστηρίξω την αρχική μου διαφοροποίηση με τη χρήση του
προσδιορισμού ‘‘δυσκολίες’’ αντί ‘‘μειονεκτήματα’’, επισημαίνεται ότι παρά το υψηλό
κόστος που μπορεί να έχει μία συμμετοχή σε έκθεση, αυτή αποτελεί επένδυση για μία
επιχείρηση. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Ποζρικίδης (1999), ειδικά όταν το
προσδοκώμενο της συμμετοχής συμπίπτει με το ιστορικό αποτέλεσμα, τότε η
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συμμετοχή αξίζει, ακόμη και με υψηλό κόστος. Επίσης, η δυσκολία μέτρησης των
αποτελεσμάτων, μπορεί εύκολα να ‘‘χειραγωγηθεί’’, εφόσον οι εταιρίες θέσουν
ποσοτικοποιημένους στόχους και οι παρευρισκόμενοι στην έκθεση τροφοδοτήσουν
έγκαιρα με το απαραίτητο feedback τα στελέχη της επιχείρησής τους. Ακόμη, ο έξυπνος
εντοπισμός και εξυπηρέτηση πελατών μέσα στο πολύβουο περιβάλλον της εμπορικής
έκθεσης, υπόκειται στο πόσο καλά είναι προετοιμασμένος ο εκθέτης, καθώς και στο
βαθμό εξειδίκευσης του προσωπικού με το οποίο έχει στελεχώσει το περίπτερό του.
Τέλος, η περιορισμένη ‘‘διαθεσιμότητα’’ ισχύει και για άλλα εργαλεία του μάρκετινγκ,
όπως τη διαφήμιση και τις τηλεοπτικές ή ραδιοφωνικές καμπάνιες, που λαμβάνουν
χώρα σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και έχουν περιορισμένη κυκλοφορία. Οι
εμπορικές εκθέσεις είναι σε θέση να αντισταθμίσουν αυτό το ελάττωμα, προσφέροντας
την ευκαιρία για προσωπικές επαφές. Εφόσον λοιπόν με κατάλληλη προετοιμασία και
οργάνωση, τα παραπάνω μπορούν να ξεπεραστούν, είναι απλά δυσκολίες.
2.8 Ανακεφαλαίωση
Σε αυτό το κεφάλαιο μελετήσαμε τη θέση που έχει η εμπορική έκθεση στο
μίγμα μάρκετινγκ. Έγινε ξεκάθαρο ότι πέρα από το γνωστό πλαίσιο των τεσσάρων Ps,
σύμφωνα με το οποίο οι εμπορικές εκθέσεις παίρνουν θέση στο κομμάτι της προβολήςπροώθησης, πλέον, με τις αλλαγές στη συμπεριφορά των καταναλωτών και στον τρόπο
που αυτοί ικανοποιούνται, γεννιέται και η λεγόμενη Επικοινωνία Μάρκετινγκ, της
οποίας επίσης κομμάτι μπορούν να αποτελούν οι εμπορικές εκθέσεις. Στη συνέχεια, η
ιστορία των εμπορικών εκθέσεων και οι βαθιές ρίζες της στο χρόνο, δίνουν ένα στίγμα
της σημασίας που αυτές είχαν και συνεχίζουν να έχουν και σήμερα. Ακολουθεί η
παραβολή ορισμών που αποδόθηκαν κατά καιρούς από διάφορους στις εμπορικές
εκθέσεις, καθώς και η κατηγοριοποίηση τους βάση διαφόρων κριτηρίων, όπως για
παράδειγμα ο βαθμός εξειδίκευσής τους και η γεωγραφική τους εμβέλεια. Το κεφάλαιο
πλησιάζει προς το τέλος του με την περιγραφή των πλεονεκτημάτων εκείνων που
μπορούν να καρπωθούν όσοι συμμετάσχουν σωστά και οργανωμένα σε μία εμπορική
έκθεση και τελικώς κλείνει με την αντιπαραβολή των μειονεκτημάτων τους, εκ των
οποίων βέβαια, τα περισσότερα δε φαίνεται να αποτελούν απροσπέλαστα εμπόδια.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ – Ο ‘‘ΠΥΡΓΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ’’ ΤΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΙΑΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
3.1 Τύποι Διοργανωτών και Θέλγητρα για την Ανάληψη της Διοργάνωσης μιας
Εμπορικής Έκθεσης
Υπάρχουν τρεις διακριτές κατηγορίες συμμετεχόντων σε κάθε έκθεση. Η
πρώτη, είναι οι διοργανωτές της έκθεσης, που αναλαμβάνουν όχι μόνο τη διοργάνωση
του γεγονότος αλλά και τις ενέργειες μάρκετινγκ για να προσελκύσουν εκείνους τους
συμμετέχοντες των οποίων τα δημογραφικά στοιχεία ταιριάζουν με αυτά του κοινού
του εκθέτη από την άποψη των πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικο-πολιτιστικών
τους χαρακτηριστικών (Jung, 2005). Η δεύτερη κατηγορία είναι οι εκθέτες, οι οποίοι
συμμετέχουν για διάφορους λόγους, συμπεριλαμβανομένων της ενίσχυσης των
πωλήσεων, της βελτίωσης της εικόνας, της δημιουργίας θετικής δημοσιότητας, της
διαφοροποίησης ή της απόκτησης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, εκπληρώνοντας
έτσι τους στόχους τους για εταιρική κοινωνική ευθύνη, δικτύωση, οικονομική στήριξη,
καθώς και τη διαμόρφωση των ανθρωπίνων πόρων και της εικόνας τους με βάση τα
υλικά αγαθά (Friedman, 2009). Τρίτη και ιδιαίτερα σημαντική κατηγορία σε αυτή την
αλυσίδα, είναι οι επισκέπτες, για τους οποίους η εμπορική έκθεση αποτελεί κατά κύριο
λόγο μια πηγή πληροφοριών (Smith et al., 2003). Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο,
αντικείμενο θα αποτελέσει ο πρώτος εκ των προαναφερθέντων εμπλεκομένων, ο
διοργανωτής μιας έκθεσης και όλα όσα αφορούν μία έκθεση και συνδέονται με αυτόν.
Παρά το γεγονός ότι πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο έχουν επενδύσει
σημαντικούς πόρους

στην κατασκευή εκθεσιακών κέντρων μεγάλης κλίμακας και

φιλοξενούν εκθέσεις για να καρπωθούν τόσο τα οικονομικά, όσο και τα μη οικονομικά
οφέλη (Jago and Deery, 2010), υπάρχει κενό στην έρευνα σχετικά με τις εμπορικές
εκθέσεις σε γενικές γραμμές, καθώς και στις σχέσεις μεταξύ των βασικών
ενδιαφερομένων ειδικότερα. Αυτό μάλλον αποτελεί έκπληξη δεδομένου του ότι η
επιτυχία μιας έκθεσης εξαρτάται από τον στενό συντονισμό των διοργανωτών και των
εκθετών με τους δυνητικούς επισκέπτες (Kresse, 2005) και της εξέλιξης του ρόλου που
οι διοργανωτές παίζουν στη βιομηχανία, ως αποτέλεσμα της σταδιακής μετατροπής της
λειτουργίας των εκθέσεων (Jin et al., 2012).
Μια εμπορική έκθεση μπορεί να αποτελέσει, έστω μεσοπρόθεσμα ή
μακροπρόθεσμα, μια πολύ κερδοφόρα επιχείρηση, υπό την προϋπόθεση ότι είναι σε
θέση να τοποθετηθεί σταθερά στην παγκόσμια αγορά των εκθέσεων και να
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δημιουργήσει ένα τέτοιο πλεόνασμα εσόδων ώστε να καλύπτει τις επενδύσεις και να
παράγει κέρδος. Είτε έχοντας ως σκοπό το κέρδος, είτε την προώθηση της εικόνας και
της φήμης, είτε συνδυασμό αυτών και περισσότερων στόχων, είναι πολλοί εκείνοι που
εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους για ανάληψη πρωτοβουλίας της διοργάνωσης μίας
έκθεσης.
Μια εμπορική έκθεση μπορεί να είναι μία δημόσια ή ιδιωτική πρωτοβουλία, ή
μια κοινοπραξία. Ανεξάρτητα ποιος είναι ο εμπνευστής ή διοργανωτής, οι εκθέσεις
αποτελούν τη συλλογική προσπάθεια μιας χώρας, δεδομένου του ότι είναι ικανές να
παραγάγουν αποτελέσματα, όχι μόνο για τον τρόπο που γίνεται αντιληπτή από τη
διεθνή αγορά η εμπλοκή του τοπικού φορέα, αλλά και για την εικόνα της χώρας στο
σύνολο. Δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς πρέπει να συνεργαστούν και η ενεργός
συμμετοχή τους να διασφαλιστεί (International Trade Center-ITC, 2012).
Αρχίζουμε την περιγραφή των τύπων οργανωτών, από τις ενώσεις της
βιομηχανίας των εκθέσεων, που ενώ ο πρωταρχικός τους στόχος ήταν να συμβάλουν
στην ανάπτυξη του κλάδου, έχουν στραφεί και καταφέρει να θεσμοθετήσουν εμπορικές
εκθέσεις που έχουν γίνει πλέον η κύρια δραστηριότητά τους. Μάλιστα, μέσω των
εσόδων που αποκομίζουν από αυτές, έχουν χρηματοδοτήσει αφενός την ανάπτυξή τους,
και αφετέρου επιδοτούν άλλες δραστηριότητες και υπηρεσίες. Επιμέρους στόχοι μιας
βιομηχανικής ένωσης ή ενός εμπορικού επιμελητηρίου, μπορεί να αποτελούν η
προώθηση της ένταξης νέων μελών, η αύξηση του κύρους της ένωσης σε διεθνές
επίπεδο και η βελτίωση του δικτύου τους για ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών (ITC,
2012).
Λαμβάνοντας υπόψη την εν δυνάμει ικανότητα δημιουργίας κέρδους, η
διοργάνωση μιας έκθεσης, μπορεί επίσης να αποτελέσει το επιχειρηματικό σχέδιο ενός
ιδιώτη επενδυτή ή μιας ομάδας επενδυτών. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτό το καθεστώς
έχει αποδειχθεί να είναι πιο επιτυχές σε αρκετές περιπτώσεις, διότι επιτρέπει την
τοποθέτηση και την ανάπτυξη των εμπορικών εκθέσεων περισσότερο σε σχέση με τη
ζήτηση, και ως εκ τούτου να είναι προσανατολισμένη προς την αγορά, αντί προς τους
στόχους της τοπικής βιομηχανίας που συνήθως δίνουν απλώς βάση στην προώθηση
(ITC, 2012).
Συχνά μπορεί και μία κυβέρνηση να παίρνει το ρόλο του διοργανωτή, πολλές
φορές μέσω του Οργανισμού Προώθησης του Εμπορίου, και η πρωτοβουλία
διοργάνωσης μίας έκθεσης να αποτελεί μέρος των σχεδίων της για την ανάπτυξη του
ιδιωτικού τομέα και της οικονομίας, καθώς και ένα στοιχείο της πολιτικής προώθησης
του εμπορίου. Δευτερεύουσας σημασίας συμφέροντα για μία κυβέρνηση-διοργανώτρια,
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μπορεί να είναι η αξιοποίηση του υπάρχοντος εκθεσιακού χώρου, όταν αυτός αποτελεί
μέρος ενός εκθεσιακού και συνεδριακού κέντρου που ανήκει σε αυτή (ITC, 2012).
Υπάρχουν επίσης περιπτώσεις που ξένοι διοργανωτές διεθνών εκθέσεων
επιθυμούν να επεκτείνουν το πεδίο δραστηριοτήτων τους και να συστήσουν
κοινοπραξία με τοπικούς εταίρους. Όταν τέτοιοι διοργανωτές είναι ξένες κλαδικές
ενώσεις, η πρωτοβουλία αυτή μπορεί επίσης να υποκινείται από έναν ευκαιριακό στόχο
της εθνικής τους βιομηχανίας, την οποία και εκπροσωπούν, με στόχο να εδραιωθεί η
θέση τους σε μία πολλά υποσχόμενη εθνική ή περιφερειακή ζώνη και να
δημιουργήσουν βιώσιμους επιχειρηματικούς δεσμούς με αυτόν τον κλάδο (ITC, 2012).
Ανεξάρτητα από το ποιος είναι ο βασικός στόχος, δύο παράγοντες πρέπει να
ληφθούν υπόψη απαραιτήτως από τους διοργανωτές μίας έκθεσης. Αρχικά, πρέπει να
γίνει ξεκάθαρο, ότι μια εμπορική έκθεση απαιτεί μια ουσιαστική επένδυση, ειδικά όταν
αυτό που επιδιώκεται είναι ένας διεθνής αντίκτυπος. Η επένδυση αυτή μπορεί να
χρηματοδοτείται από περισσότερους από έναν φορείς, καθώς επίσης απαραίτητη
κρίνεται και η υιοθέτηση μιας προσεκτικής ανάλυσης και διαχείρισης κινδύνου. Σε μια
εμπορική έκθεση τέλος, προβάλλεται η εικόνα ενός εθνικού κλάδου, γεγονός που ενώ
μπορεί να αποτελέσει μια ισχυρή κινητήρια δύναμη ανάπτυξης, μπορεί επίσης να έχει
αρνητικές συνέπειες εάν η διοργάνωση δεν σταθεί στο ύψος των προσδοκιών
(International Trade Center-ITC, 2012).
Η διοργάνωση μίας νέας εμπορικής έκθεσης σε μία αναπτυσσόμενη χώρα, σοφό
θα είναι να αποτελεί κοινή ανάληψη υποχρέωσης του δημόσιου και του ιδιωτικού
τομέα. Ο κυβέρνηση, σε περίπτωση που δεν είναι η ίδια ο διοργανωτής, θα πρέπει να
εγκρίνει το σχέδιο και να διασφαλίσει ότι αυτό έχει ευθυγραμμιστεί με τους εθνικούς
και κλαδικούς αναπτυξιακούς στόχους. Μπορεί έπειτα, να αναθέσει εξολοκλήρου ή εν
μέρει την εφαρμογή του σε μέρη του ιδιωτικού τομέα.
3.2 Τα Απαραίτητα Χαρακτηριστικά Ενός Διοργανωτή και οι Ενέργειες που θα
Διασφαλίσουν την Επιτυχή Διεξαγωγή μίας Εμπορικής Έκθεσης
Πέρα από τις καλές προθέσεις και φιλοδοξίες των υποψήφιων διοργανωτών, μια
ρεαλιστική και πραγματιστική προσέγγιση, πριν δεσμευτούν σε ένα σύνθετο εγχείρημα
όπως μια εμπορική έκθεση, κρίνεται ζωτικής σημασίας. Μια προκαταρκτική έρευνα
πρέπει να διενεργηθεί, ώστε να αξιολογηθεί η επάρκεια των περιουσιακών στοιχείων
για την ανάληψη διεξαγωγής της έκθεσης, καθώς και η δυνατότητα να διασφαλιστεί η
συμμετοχή, τόσο σε εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο, πράγμα που αποτελεί βασικό
δείκτη επιτυχίας. Επίσης, απαιτείται μια αυτο-αξιολόγηση για να μετρηθεί και
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επιβεβαιωθεί η ικανότητα του υποψήφιου διοργανωτή να διαχειριστεί την εκδήλωση,
να κινητοποιήσει τους πόρους και να αναπτύξει και να διατηρήσει το δίκτυο των
σχέσεων (ITC, 2012).
Οι Flynn and Flynn (1993), στην προσπάθειά τους να προτείνουν στους
υποψήφιους οργανωτές μία σωστή διαδικασία λήψης απόφασης για διεξαγωγή έκθεσης,
κατέγραψαν μία σειρά παραμέτρων, που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Η βοηθητική
αυτή φόρμουλα, βασίζεται στη μελέτη του Tradeshow Week Data Book, η οποία
παρακολούθησε το λανσάρισμα 32 νέων εμπορικών εκθέσεων για τέσσερα χρόνια στις
Ηνωμένες Πολιτείες, ξεκινώντας από το 1990. Διαπίστωσαν ότι το 50% των εκθέσεων
ακυρώθηκαν αμέσως μετά το πρώτο έτος, πέντε από αυτές ναυάγησαν στο τρίτο έτος,
και μόλις έντεκα εμπορικές εκθέσεις, ή 34% του αρχικού αριθμού, παρέμειναν σε ισχύ.
Έτσι η φόρμουλα προτείνει στους εν δυνάμει διοργανωτές:


την εκμάθηση της βιομηχανίας



την καθοδήγηση από επιτροπή συμβούλων και εμπειρογνωμόνων



τον εντοπισμό του ανταγωνισμού



την έρευνα πιθανών συμμετεχόντων



τη χρήση επαγγελματιών ερευνητών



την αξιολόγηση των δυνατοτήτων των εκθετών



την εκμάθηση - εκπαίδευση με διεξαγωγή σεμιναρίων



την ενημέρωση για λεπτομέρειες της τιμολόγησης και του κόστους



την έρευνα του υπόβαθρου των χρηματοδοτών



την τήρηση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών και,



την ικανότητα να αναγνωρίσουν πότε πρέπει να σταματήσει η διοργάνωση μιας
‘‘αποτυχημένης’’ έκθεσης.
Η διοργάνωση μιας έκθεσης, όπως ήδη έχει αναφερθεί, είναι ένα εγχείρημα

μάρκετινγκ και ως εκ τούτου, το σημείο εκκίνησης είναι ο πελάτης. Ως καταναλωτές
αντιμετωπίζονται από ένα διοργανωτή, τόσο οι εκθέτες, όσο και οι επισκέπτες μίας
έκθεσης. Ειδικά οι επισκέπτες, αποτελούν τον τελικό πελάτη και για τους δύο
προηγούμενους (Ladkin and Spiller, 2000; Jung, 2005). Οι Flynn and Flynn (1994)
αναφέρουν ως δύο κοινά αποδεκτές συνισταμένες των επιτυχημένων εμπορικών
εκθέσεων, την εξυπηρέτηση των εκθετών και την αύξηση του αριθμού των
συμμετεχόντων. Οι ίδιοι (1995b) δηλώνουν, επίσης, ότι τα πιο σημαντικά πράγματα
που μπορεί να προσφέρει ο διοργανωτής μίας έκθεσης είναι η

ικανοποίηση των

πελατών, η παροχή στους εργαζομένους θέσεων εργασίας, και η δημιουργία κέρδους.
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Όταν σκοπό της εμπορικής έκθεσης αποτελεί η προώθηση της τοπικής
βιομηχανίας και η προσέλκυση επενδύσεων, ως μέσο για την ανάπτυξη του κλάδου,
πρέπει να ληφθούν υπόψη δύο ομάδες καταναλωτών της εκδήλωσης, η τοπική
βιομηχανία και οι ξένοι δυνητικοί επιχειρηματικοί εταίροι (ITC, 2012). Μια εμπορική
έκθεση, εφόσον είναι μια υπηρεσία, οφείλει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και να
δίνει λύσεις. Η ικανότητα εφοδιασμού της τοπικής βιομηχανίας και παράλληλα της
διεθνούς ζήτησης, είναι το σημείο τομής μεταξύ των αναγκών αυτών. Επομένως, μια
έρευνα θεωρείται απαραίτητη στο σημείο αυτό, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι
αποφάσεις που λαμβάνονται δεν στρεβλώνονται από ανεπιβεβαίωτες υποθέσεις και μη
ρεαλιστικές φιλοδοξίες (ITC, 2012).
Αρχικά, όσον αφορά στα στατιστικά στοιχεία, τόσο τα δεδομένα εξαγωγών της
χώρας, όσο και των εισαγωγών, μπορούν να παρέχουν μια πρώτη βοήθεια για τον
προσδιορισμό της δομής της διεθνούς αγοράς και των τάσεων που επικρατούν, καθώς
και για τον καθορισμό αναξιοποίητων ευκαιριών. Ποιοτικές πληροφορίες από την άλλη,
ώστε να γίνουν ευκολότερα αντιληπτές οι δυνάμεις και οι αδυναμίες των υποψήφιων
διοργανωτών, μπορούν να ληφθούν από τους εξαγωγείς της χώρας, μέσα από την
εμπειρία τους στις εξαγωγές και τη σχετική επιχειρηματική ανταπόκριση των
περιφερειακών ή διεθνών αγορών. Η έρευνα μπορεί να επεκταθεί και σε ένα δείγμα των
χωρών εισαγωγής, μέσω επαφών με τις κλαδικές και βιομηχανικές τους ενώσεις, ώστε
να εξακριβωθεί η συνειδητοποίηση των ικανοτήτων προσφοράς της διοργανώτριας
χώρας της έκθεσης και, ενδεχομένως, τα αντιληπτά συγκριτικά της πλεονεκτήματα και
περιορισμοί. Τέλος, η έρευνα μπορεί να διεξαχθεί υπό την αιγίδα εμπορικών ενώσεων
και μπορεί επίσης να συμπεριλαμβάνει μια ανάλυση των εμπορικών περιουσιακών
στοιχείων των γειτονικών χωρών, δεδομένου ότι ξένοι συμμετέχοντες ενδέχεται να
αντιμετωπίζουν την έκθεση όχι μόνο ως μια ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με την
τοπική βιομηχανία, αλλά και σε μια ευρύτερη κλίμακα, με την περιφερειακή προσφορά
(ITC, 2012)
Επιπλέον, σύμφωνα με την έρευνα του International Trade Center (2012), εκτός
από τις συνθήκες της αγοράς, άλλοι παράγοντες που σχετίζονται με τη διεξαγωγή μίας
εμπορικής έκθεσης και πρέπει να αναλυθούν, σχετίζονται με την ικανότητα που έχουν
οι διοργανωτές για:


Διαχείριση της εκδήλωσης

Οι διοργανωτές θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν διαπραγματευτική δύναμη στους
διακανονισμούς τους με τους φορείς παροχής υπηρεσιών, καθώς και ικανότητες
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συντονισμού και εποπτείας των δραστηριοτήτων που αφορούν τη διοργάνωση. Πολλές
από αυτές τις δραστηριότητες που είναι στα χέρια των διοργανωτών, θα πρέπει να
εκχωρηθούν από αυτούς σε ένα επαρκή αριθμό εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού. Ο
διοργανωτής πρέπει να έχει επίσης την τεχνογνωσία και την εμπειρία στην οργάνωση
και διαχείριση εμπορικών εκθέσεων. Εάν η ικανότητα αυτή δεν είναι διαθέσιμη από τον
ίδιο το διοργανωτή (in-house), τότε η πρόσληψη ενός ατόμου (εξωτερικού συνεργάτη)
ή η ανάθεση του έργου σε μία συμβουλευτική εταιρία (outsourcing) με ουσιαστικό
επαγγελματικό υπόβαθρο στο συγκεκριμένο τομέα, κρίνεται επιτακτική.


Κινητοποίηση των πόρων

Όπως ήδη έχει αναφερθεί και σε προηγούμενο σημείο, η διοργάνωση μίας έκθεσης
συνεπάγεται σημαντικές επενδύσεις. Πέραν των τοπικών ή διεθνών υποστηρικτών και
χορηγών που είναι προετοιμασμένοι να χρηματοδοτήσουν ένα νέο εγχείρημα εξ’
ολοκλήρου, κατά γενική περίπτωση, μια νέα εμπορική έκθεση επιδοτείται από
εγχώριες, ιδιωτικές ή και δημόσιες, καθώς και διεθνείς πηγές χρηματοδότησης, όπως οι
τεχνοκρατικοί οργανισμοί συνεργασίας.


Κινητοποίηση τοπικών συνεργασιών για την εκδήλωση

Εάν και ο συντονισμός και η διαχείριση του συνόλου των στοιχείων μίας έκθεσης
πρέπει οπωσδήποτε να διασφαλίζεται από τους διοργανωτές της, σε ορισμένες
περιπτώσεις, για την οργάνωση και εφαρμογή ορισμένων από αυτά, μπορεί να ληφθεί
μέριμνα σε τοπικό επίπεδο, από ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς του εμπορίου, του
τομέα του τουρισμού, των μεταφορών, της βιομηχανίας, καθώς και άλλων παρόχων
υπηρεσιών.


Κινητοποίηση της τοπικής συμμετοχής

Οι επιχειρηματίες και άλλοι φορείς του κλάδου από την περιοχή διεξαγωγής μιας
έκθεσης, αντιπροσωπεύουν συνήθως το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων σε
αυτή. Ειδικά σε μια αναπτυσσόμενη χώρα, η δυνατότητα του διοργανωτή να
κινητοποιήσει την πλήρη ή ουσιαστική εκπροσώπηση της τοπικής βιομηχανίας είναι
απαραίτητη. Προκειμένου να εξασφαλιστεί αυτή η συμμετοχή, οι διοργανωτές πρέπει
να διαθέτουν κύρος και αξιοπιστία μεταξύ της επιχειρηματικής κοινότητας.


Εκτίμηση και μετριασμό των κινδύνων

Οι κίνδυνοι μπορεί να είναι εσωτερικοί ή εξωτερικοί και να σχετίζονται με τους
στόχους, το σενάριο, τις εργασίες και το κόστος. Πιθανά προβληματικά σημεία που
μπορεί να προκύψουν, πρέπει να αναγνωριστούν, καθώς επίσης και να εφαρμοστούν τα
αντίστοιχα μέτρα για την πρόβλεψη, την αποφυγή τους και την ελαχιστοποίηση των
επιπτώσεών τους. Στο βιβλίο του για τη διαχείριση του κινδύνου και την ασφάλεια, ο
35

Tarlow (2002), έγραψε για την εκτίμηση του κινδύνου, το αλκοόλ και τις εμπορικές
εκθέσεις, τον έλεγχο του πλήθους, τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, την ασφάλεια
του συνεδριακού κέντρου και των επιδείξεων. Επιπλέον, ο Grubb (2006a) υπενθύμισε
στους διοργανωτές των εμπορικών εκθέσεων να δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στην
ασφάλιση αστικής ευθύνης τους, παρά σε πολύπλοκες ρήτρες, ασαφείς εξαιρέσεις και
περίπλοκα νομοθετήματα. Η τρομοκρατική επίθεση, για παράδειγμα, εναντίον των
Ηνωμένων Πολιτειών στις 11 Σεπτέμβρη του 2001, οδήγησε στην αναγκαστική
ματαίωση ή αναβολή πολλών εκθέσεων στη Βόρεια Αμερική, ενώ η παγκόσμια
εξάπλωση του σοβαρού αναπνευστικού συνδρόμου SARS ήταν η αιτία ματαίωσης ή
αναβολής πολλών εκθέσεων στην Ανατολική Ασία το 2003 (Saywell et al., 2003).
Ωστόσο, οι μεγάλες πολυεθνικές διοργανώτριες εκθέσεων όπως η CMP και η Allworld,
ήταν σε θέση να καλύψουν τις απώλειές τους με την ασφαλιστική κάλυψη που είχαν
αγοράσει εκ των προτέρων (Chandler, 2006a).


Βιωσιμότητα της εμπορικής έκθεσης

Μια εμπορική έκθεση παράγει έσοδα κυρίως από την ενοικίαση των περιπτέρων, την
παροχή υπηρεσιών και ενδεχομένως τη δημοσιότητα. Ωστόσο, η αυτοσυντήρηση
μπορεί να αποτελεί μόνο ένα μέσο-μακροπρόθεσμο στόχο, που υλοποιείται σταδιακά,
παράλληλα με την ανάπτυξη της έκθεσης και τη βελτίωση της αποδοτικότητάς της. Ως
εκ τούτου, οι διοργανωτές θα πρέπει να βασίσουν το σχέδιό τους στην παραδοχή ότι οι
χορηγοί είναι πρόθυμοι να παρέχουν μια συνεχή, έστω και σταδιακά μειούμενη
βοήθεια, για μελλοντικά γεγονότα.
Τέλος, πέρα από τις δυνατότητες του ίδιου του διοργανωτή, αλλά υπό την
ευθύνη του, είναι και η έρευνα για την ύπαρξη των απαραίτητων υποδομών για άνετη
διαμονή στη χώρα, καθώς επίσης και εάν ο αριθμός, η ποιότητα και η τοποθεσία των
ξενοδοχείων είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της έκθεσης.
Μια διεξοδική ανάλυση των παραγόντων που προαναφέρθηκαν και ο
προσδιορισμός των τρόπων που διασφαλίζουν ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις,
πρέπει να είναι μία πρώτη αξιολόγηση της δυνατότητας διοργάνωσης και διεξαγωγής
της έκθεσης.
3.3 Εκπαιδεύοντας Διοργανωτές
Για την αύξηση ή την απόκτηση δεξιοτήτων του προσωπικού μιας επιχείρησης
διοργάνωσης εκθέσεων, η

εκπαίδευση κρίνεται απαραίτητη. Δυστυχώς βέβαια, η

επιχειρηματικότητα, η δημιουργικότητα και οι ηγετικές ικανότητες δεν είναι στοιχεία
που μπορούν πάντα να διδαχθούν εύκολα (Kay, 2007). Παρά το γεγονός αυτό, στις
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Ηνωμένες Πολιτείες, η REED Exhibitions και άλλοι διεθνείς κερδοσκοπικοί
οργανισμοί διοργάνωσης εκθέσεων προσφέρουν εκτεταμένες παροχές, ανταγωνιστικά
πακέτα αποδοχών, καθώς και ένα ευρύ φάσμα κινήτρων για την πρόσληψη και τη
διατήρηση των πιο ταλαντούχων ατόμων (Kirkwood, 2004), πράγμα που αποδεικνύει
την έμφαση που δίνεται στην εξειδίκευση.
Σχετικά πρόσφατα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, με το E.U. Asia-Link Program
υποστήριξε ένα πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (Asia-Link Programme Factbook,
2006) για επαγγελματίες του χώρου των εμπορικών εκθέσεων, που στοχεύει στο να
αποκτήσουν πλήρως την απαιτούμενη εκπαίδευση και δεξιότητες διοργάνωσης,
διαχείρισης και δικτύωσης των εμπορικών εκθέσεων, καθώς και για άλλες βοηθητικές
λειτουργίες του τομέα. Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων τριών χωρών συμμετέχουν
από κοινού σε αυτό το ερευνητικό και εκπαιδευτικό έργο, και συγκεκριμένα, το Leipzig
Graduate School στη Λειψία της Γερμανίας, η Σχολή Οικονομικών Επιστημών και
Διοίκησης (Tongji University) που εδρεύει στη Σαγκάη και τέλος το Universiteit
Antwerpen Management School, με έδρα την Αμβέρσα, στο Βέλγιο (Kay, 2007).
Από την πλευρά τους οι μεγάλες διεθνείς ενώσεις και οργανισμοί διοργάνωσης
εκθέσεων δημιουργούν τα δικά τους προγράμματα εκπαίδευσης διοργανωτών.
Συγκεκριμένα, το Ι.Α.Ε.Ε. (2014) προσφέρει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που
ονομάζεται ‘’Certified in Exhibition Management‘’ (CEM) στις Ηνωμένες Πολιτείες,
την Κίνα, την Ευρώπη και τη Σιγκαπούρη, που απευθύνεται σε υποψηφίους με τρία
χρόνια εμπειρίας πλήρους απασχόλησης ως επαγγελματίες διαχειριστές εκθέσεων. Το
Institute of Trade Fair Management του Πανεπιστημίου της Κολωνίας και η UFI- The
Global Association of the Exhibition Industry προσφέρουν ένα θερινό εκπαιδευτικό
πρόγραμμα στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Διοίκησης Εμπορικών Εκθέσεων (International
Summer University for Trade Fair Management) στην Κολωνία της Γερμανίας, ενώ η
δεύτερη (UFI) τρέχει αντίστοιχα θερινά προγράμματα και σε Ντουμπάι και Μπανγκόγκ
(UFI Info, 2007). Τέλος, πρόσφατα, ορισμένα πανεπιστήμια της Κίνας έχουν τη
δυνατότητα να προσφέρουν σπουδές διοίκησης εκθέσεων σε προπτυχιακό και
μεταπτυχιακό επίπεδο (Kay, 2007).
3.4 Η Επίδραση των Συμπεριφορών, Στάσεων και Αποφάσεων των Εκθετών και
Επισκεπτών στη Δράση του Διοργανωτή
Η αφθονία των εμπορικών εκθέσεων που υπάρχουν σήμερα, με συνεχώς
αυξανόμενο τον αριθμό τους τόσο σε εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο (Rice and
Almossawi, 2002; Smith et al., 2003; Breiter and Milman, 2006; Berne and Garcia37

Uceda, 2008), αυξάνει την πολυπλοκότητα της λήψης απόφασης των εκθετών και
επισκεπτών να συμμετάσχουν, καθώς έχουν να επιλέξουν ανάμεσα σε πολλές
προσφορές, με το επίπεδο ανταγωνισμού μεταξύ των διοργανωτών να είναι υψηλό. Οι
διοργανωτές είναι έτσι αναγκασμένοι να εξετάσουν στρατηγικές διαφοροποίησης,
προσφέροντας μια υπηρεσία προσανατολισμένη προς τους χρήστες. Σε αυτό το
ανταγωνιστικό περιβάλλον, οι διοργανωτές πρέπει να εγγυώνται για την επιτυχία της
έκθεσης, ώστε να προσελκύσουν μεγάλο αριθμό επισκεπτών ( Cox et al., 1986), και για
να το πετύχουν αυτό, πρέπει να ανακαλύψουν τα κριτήρια που διέπουν τις αποφάσεις
των πιθανών επισκεπτών. Δεδομένου ότι οι διοργανωτές έχουν ένα εκθεσιακό
χαρτοφυλάκιο, πρέπει να γνωρίζουν όχι μόνο τους συγκεκριμένους λόγους πίσω από
την επιλογή της έκθεσης από τους επισκέπτες, αλλά εξίσου το γενικό πλαίσιο των
κριτηρίων που χρησιμοποιούνται από αυτούς στην εκ των προτέρων αξιολόγησή τους
(Berne and Garcia-Uceda, 2008).
Στο παρελθόν, η δράση των διοργανωτών επικεντρώνονται στην πώληση
(ενοικίαση) εκθεσιακού χώρου στους εκθέτες, στην προσπάθεια προσέλκυσης
επισκεπτών, καθώς και την παροχή βέλτιστων ρυθμίσεων για τους συμμετέχοντες.
Κατά συνέπεια, η παραδοσιακή σχέση μεταξύ των διοργανωτών και εκθετών
περιοριζόταν χρονικά στην προσωρινή διάρκεια της έκθεσης και στο στόχο των
ανταλλαγών που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκειά της (Jin et al., 2012).
Τις τελευταίες δεκαετίες, οι εκθέσεις είναι όλο και λιγότερο ένας χώρος όπου οι
αγοραστές και επισκέπτες θέτουν τις παραγγελίες τους βάσει των δειγμάτων. Αντίθετα,
η λειτουργία αυτή δίνει ολοένα και περισσότερο τη θέση της στις λειτουργίες της
πληροφόρησης και της επικοινωνίας (Stoeck and Schraudy, 2005, σ. 202). Mε τις
εκθέσεις λοιπόν, να έχουν γίνει εργαλεία απόκτησης πληροφοριών και επικοινωνίας, οι
διοργανωτές πρέπει τώρα να εντοπίσουν τις τάσεις της βιομηχανίας, να αναπτύξουν
καινοτόμες ιδέες σε συνάρτηση με τις ανάγκες της αγοράς, και να βοηθήσουν τους
εκθέτες να δημιουργήσουν μία διαρκή επικοινωνία με τους πελάτες τους (Heckmann,
2005).
3.4.1 Η Σημασία της Σχέσης του Διοργανωτή με τον Εκθέτη
Η εξελισσόμενη δράση των διοργανωτών εκθέσεων, έχει ήδη, και θα συνεχίσει
να έχει έναν αντίκτυπο στη λειτουργία της έκθεσης και τη συμπεριφορά του εκθέτη,
καθώς και στη σχέση μεταξύ των οργανωτών με τους εκθέτες (Jin et al., 2012).
Οι Stoeck and Schraudy (2005 σ. 204) προσδιόρισαν πέντε βασικά οφέλη που οι
διοργανωτές μπορούν να προσφέρουν στους εκθέτες, έτσι ώστε να εξασφαλίσουν τη
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διαρκή επιτυχία των εκθέσεων τους. Πιο συγκεκριμένα, οι διοργανωτές μπορούν να
αποτελούν ένα σταθερό ‘‘κόμβο’’, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, για τις αγορές
που εξυπηρετούν, όπως επίσης να γίνουν οι μεσίτες πληροφοριών στον κλάδο τους, με
το φιλτράρισμα και τη διάρθρωση βασικών πληροφοριών που τις καθιστούν διαθέσιμες
γρήγορα και με χαμηλό κόστος. Επιπλέον, μπορούν να γίνουν ‘‘φερέφωνο’’ για την
αγορά τους, επικοινωνώντας τις ανησυχίες των παραγόντων της αγοράς με τρόπο που
να προσελκύει την προσοχή του κοινού, καθώς και να προσφέρουν υπηρεσίες μίας
στάσης (one-stop shopping) για πλήρη παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας σε
συγκεκριμένες ομάδες στόχους, με ελάχιστες απώλειες κάλυψης. Τέλος, μπορούν να
καθορίσουν το σκηνικό για το σύνολο του κλάδου τους και έτσι η βιομηχανία να
προσελκύσει την προσοχή που χρειάζεται, ακόμη και σε μια εποχή υπερκορεσμού
πληροφοριών.
Στην πράξη, οι διοργανωτές στοχεύουν να ικανοποιήσουν αυτές τις νέες
απαιτήσεις της αγοράς, μέσω της συνεργασίας τους με τις ενώσεις του κλάδου των
εμπορικών εκθέσεων, έτσι ώστε να κατανοήσουν και οι ίδιοι καλύτερα τη βιομηχανία,
ή μέσω της σύστασης ειδικών business-to-business δικτυακών τόπων, ή με άλλες
τακτικές άμεσου ή έμμεσου μάρκετινγκ, έτσι ώστε να διευκολύνουν την επικοινωνία
μεταξύ των ομάδων ενδιαφερομένων (Jin et al., 2012). Έχει συνεπώς γίνει αντιληπτό
από αυτούς, ότι η σύναψη ισχυρών σχέσεων μεταξύ των μερών του κλάδου των
εκθέσεων, αποτελεί ένα συντελεστή επιτυχίας με μεγάλη βαρύτητα.
Είναι ζωτικής σημασίας για μια διοργανώτρια εταιρεία να οικοδομήσει μια
ισχυρή σχέση με τους επιχειρηματικούς πελάτες της, ώστε να στηρίξει επόμενες
εκθέσεις της. Ενώ ορισμένοι υποστηρίζουν τη μεγαλύτερη ανάμειξη των διανομέων
(Wismer and Schutte, 2005), κάποιοι άλλοι πιστεύουν ότι διοργανωτές της έκθεσης θα
πρέπει να εμπλέκονται άμεσα με τους εκθέτες και τους επισκέπτες, και να
οικοδομήσουν ισχυρές σχέσεις με τους key accounts των δύο αυτών μερών (Chan,
2005). Οι εκθέτες, ως πελάτες της διοργανώτριας εταιρείας, είναι επιχειρηματικές
οντότητες και όχι μεμονωμένοι καταναλωτές. Επομένως οι σχέσεις μεταξύ
διοργανωτών εκθέσεων και εκθετών είναι B2B, όπως συμβαίνει και με τις σχέσεις
μεταξύ των δύο τμημάτων πελατών, των επισκεπτών και των εκθετών.
Το προϊόν της έκθεσης, που ουσιαστικά είναι η εμπειρία συμμετοχής και η
ανταλλαγή πληροφοριών, μπορεί να κατανεμηθεί μέσω πολλαπλών καναλιών, όπως
ειδικών πρακτόρων, εμπορικών επιμελητηρίων ή επαγγελματικών ενώσεων, με το
διοργανωτή της έκθεσης να παίζει καθοριστικό ρόλο (Jin et al., 2012). Αυτό ωστόσο
που περιπλέκει τις σχέσεις αγοράς-πώλησης μεταξύ του διοργανωτή και των δύο άλλων
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μερών, είναι το γεγονός ότι οι εκθέτες και οι επισκέπτες, ως αγοραστές του προϊόντος
της έκθεσης που ο διοργανωτής τους πουλάει, αποτελούν οι ίδιοι τα κύρια συστατικά
αυτού του ‘‘προϊόντος’’. Επομένως οι σχέσεις μεταξύ των δύο αυτών τμημάτων είναι
σημαντικές και αποτελεί καθήκον των διοργανωτών η διευκόλυνση της δημιουργίας
τους κατά τα διάφορα στάδια μίας έκθεσης, δηλαδή πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την
διεξαγωγή της (Jin et al., 2012). Η διοργανώτρια εταιρεία είναι ο παράγοντας εκείνος
που ξεκινά την προσπάθεια εφαρμογής μάρκετινγκ σχέσεων, με την ελπίδα για
ενδυνάμωση της σχέσης της με τους εκθέτες, γεγονός που με τη σειρά του είναι πιθανό
να τους οδηγήσει στο να παρακολουθούν τις μελλοντικές εκθέσεις και να συνεχίσουν
τη σχέση τους με τον διοργανωτή.
Εφόσον έχει αναγνωριστεί η σημασία των σχέσεων μεταξύ του διοργανωτή και
των εκθετών και επισκεπτών, σε επόμενη φάση πρέπει να ορισθούν και οι διαστάσεις
εκείνες η οποίες προσδιορίζουν τον όρο ‘‘σχέση’’ στο μυαλό των μερών. Πιο
συγκεκριμένα, αυτό που έχει μεγαλύτερη αξία να αποσαφηνιστεί, είναι οι παράγοντες
στους οποίους δίνουν σημασία οι εκθέτες για να προσδιορίσουν τη σχέση τους με τον
διοργανωτή, καθώς αυτοί αποτελούν τους άμεσα εμπλεκόμενους συμμετέχοντες για
αυτόν. Η χρησιμότητα αυτού, έγκειται στο γεγονός ότι μπορεί να αποτελέσει για τον
διοργανωτή οδηγό των σημείων εκείνων στα οποία πρέπει να επιδείξει προσοχή, ώστε
να διασφαλίσει τη σχέση του με τους εκθέτες και επομένως τη βιωσιμότητα της
έκθεσης.
Έπειτα από τη διενέργεια σε βάθος συνεντεύξεων με 32 εκθέτες το 2010,
[Authorship withheld for review process - AWFRP (Jin, 2011)] εντοπίστηκαν πέντε
βασικές διαστάσεις που θεωρούνται κρίσιμες από τους εκθέτες στην αξιολόγηση της
ποιότητας της σχέσης τους με το διοργανωτή της εμπορικής έκθεσης, και συγκεκριμένα
αυτές είναι (1) η εμπιστοσύνη, (2) η δέσμευση, (3) η επικοινωνία, (4) η ποιότητα των
υπηρεσιών και (5) η ικανοποίηση από τη σχέση. Συλλογικά, αυτές οι πέντε διαστάσεις
βρέθηκαν να αντιπροσωπεύουν την ποιότητα της σχέσης στα πλαίσια της έκθεσης,
οδηγώντας την AWFRP (2010) να προτείνει την ποιότητα της σχέσης ως μια
δευτεροβάθμια δομή, σύμφωνα με επιχειρηματολογία που ήδη είχαν προβάλει οι Lages
et al. (2008) και οι Rauyruen and Miller (2007).
Οι ερωτώμενοι εκθέτες της έρευνας, προσδιόρισαν την εμπιστοσύνη ως την πιο
σημαντική διάσταση της ποιότητας της σχέσης τους με τους διοργανωτές της έκθεσης,
με αυτή να βασίζεται στην ακεραιότητα και ειλικρίνεια των διοργανωτών, τόσο σε
οργανωτικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο εργαζομένων (Rauyruen and Miller, 2007), και
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την ικανότητά τους στη διοργάνωση υψηλής ποιότητας εμπορικών εκθέσεων,
αποτελεσματικών για τους εκθέτες.
Η δέσμευση ως κρίσιμη διάσταση της ποιότητας της σχέσης, κατατάσσεται από
τους εκθέτες της έρευνας μία θέση αμέσως μετά την εμπιστοσύνη στον διοργανωτή της
έκθεσης. Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι δύο διαφορετικοί τύποι δέσμευσης
προέκυψαν από τις συνεντεύξεις, με τους εκθέτες από τη μία πλευρά να εκφράζουν την
επιθυμία τους να διατηρήσουν μια σχέση επειδή τους αρέσει και τους καλύπτει η
συνεργασία τους με ένα διοργανωτή, και ως εκ τούτου, δείχνουν μια αίσθηση
αφοσίωσης. Από την άλλη πλευρά, είναι οι εκθέτες που εκθειάζουν τη σημασία που
έχει το να διατηρήσουν μια σχέση με ένα συγκεκριμένο διοργανωτή, διότι διαφορετικά
μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η πρόσβασή τους σε μια προτιμώμενη θέση μέσα στην
εμπορική έκθεση ή να περιοριστούν οι επιλογές τους μεταξύ εναλλακτικών εκθέσεων.
Κατά

συνέπεια,

οι

εκθέτες

φαίνεται

να

διακρίνονται

μεταξύ

τους

βάσει

συναισθηματικής και υπολογιστικής δέσμευσης (Rauyruen and Miller, 2007; Cater and
Zabkar, 2009).
Όσον αφορά την τρίτη διάσταση, την επικοινωνία, οι εκθέτες υπογραμμίζουν τη
σημασία της ποιότητας των πληροφοριών που τους παρέχει ο διοργανωτής της έκθεσης
από την άποψη της κρισιμότητας, της ακρίβειας και της αξιοπιστίας. Επιπλέον, η
συχνότητα της ανταλλαγής πληροφοριών θεωρήθηκε σημαντική, ειδικά στην
περίπτωση που οι εκθέτες έχουν δεσμευτεί χρηματοοικονομικά να παραστούν σε μια
συγκεκριμένη έκθεση (AWFRP, 2010).
Η ποιότητα των υπηρεσιών στο πλαίσιο μίας έκθεσης, σχετίζεται με διάφορες
πτυχές της απόδοσης των υπηρεσιών των διοργανωτών της έκθεσης, πριν, κατά τη
διάρκεια και μετά το πέρας της διεξαγωγής της (Jin et al., 2012). Οι εκθέτες στην
συγκεκριμένη συνέντευξη (AWFRP, 2010), έδωσαν ιδιαίτερη σημασία στην ποιότητα
των υπηρεσιών που παρέχονται επί τόπου στην έκθεση, αναμένοντας από το
διοργανωτή της έκθεσης να επιλύσει γρήγορα μια σειρά από εφοδιαστικά και
υλικοτεχνικά προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν, καθώς και να προφυλάξει τους
εκθέτες από εκείνους τους επισκέπτες που παρευρίσκονται σε μια έκθεση με σκοπό να
αντιγράψουν τα προϊόντα και να τραβήξουν μη εξουσιοδοτημένες φωτογραφίες των
δειγμάτων.
Τέλος, από τις απαντήσεις που δόθηκαν από τους εκθέτες στην έρευνα, σχετικά
με την ικανοποίηση από τη σχέση τους με τον διοργανωτή, αυτοί δηλώνουν ότι είναι
τόσο σημαντική αυτή η ικανοποίηση, που ακόμα και σε περίπτωση που ήταν
δυσαρεστημένοι με ένα συγκεκριμένο σημείο της εξυπηρέτησης καθ’ όλη τη διάρκεια
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της συνεργασίας τους, θα εξακολουθούσαν παρά ταύτα, να είναι ικανοποιημένοι από τη
σχέση τους με τον διοργανωτή στο σύνολο. Αυτή μάλιστα η ικανοποίηση, οδήγησε
πολλούς εκθέτες στο να συστήσουν τη συμμετοχή σε συγκεκριμένη έκθεση και σε
άλλους επιχειρηματικούς τους εταίρους.
Θέλοντας να επεκταθούν ακόμη περισσότερο, σε παρόμοια ποσοτική έρευνα
που διεξήγαγαν οι Jin et al. (2012) σε εννέα εκθέσεις που διεξήχθησαν μεταξύ
Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου του 2009 στην ηπειρωτική Κίνα, συλλέγοντας 616
απαντήσεις εκθετών αυτή τη φορά, επιβεβαίωσαν τα αποτελέσματα της προηγούμενης
έρευνας (AWFRP, 2010), ότι δηλαδή στα πλαίσια μίας έκθεσης, όπου η προσέλκυση
εκθετών και οι παροχές εκ μέρους των διοργανωτών γίνονται ολοένα και πιο
ομοιογενείς μεταξύ ανταγωνιστικών διοργανώσεων, το μάρκετινγκ σχέσεων μπορεί να
αποτελέσει καταλυτικό παράγοντα στη δημιουργία μακροβιότερων εκθέσεων. Η
καλλιέργεια ενός μακροπρόθεσμου προσανατολισμού στις σχέσεις με τους εκθέτες,
αποδεικνύεται να είναι σημείο κρίσιμης σημασίας για τους διοργανωτές της έκθεσης,
που επιθυμούν να εξασφαλίσουν την επιτυχή και βιώσιμη ανάπτυξη των εκθέσεων.
3.4.2 Τα Κριτήρια Απόφασης των Εκθετών και των Επισκεπτών να Παρευρεθούν
σε μία Έκθεση και η Σημασία τους για τον Διοργανωτή
Όπως ήδη έχει αναφερθεί, οι επισκέπτες αποτελούν τους βασικούς πελάτες
τόσο των διοργανωτών, όσο και των εκθετών (Ladkin and Spiller, 2000; Jung, 2005).
Ωστόσο, παρά το γεγονός αυτό και την ανάγκη για την κατανόηση της εκ των
προτέρων αξιολόγησης των εκθέσεων από τους επισκέπτες, υπάρχει έλλειψη της
σχετικής έρευνας για την απόφαση συμμετοχής τους. Αντ’ αυτού, το μεγαλύτερο μέρος
της βιβλιογραφίας σε αυτό το πεδίο, εστιάζει στον εκθέτη (Berne and Garcia-Uceda,
2008; Kozak and Kayar, 2009).
Με την αύξηση του αριθμού των εκθέσεων και τον επερχόμενο κατακερματισμό
της αγοράς, σταδιακά όλο και περισσότερες εκθέσεις διαφορετικών κλάδων
ανταγωνίζονται για προσέλκυση επισκεπτών από την εξειδικευμένη αγορά. Οι
επισκέπτες εξαρτώνται τόσο από την ενημέρωση, όσο και από τις αντιλήψεις τους για
τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά μίας έκθεσης, ώστε να αποφασίσουν να συμμετάσχουν
(Berne and Garcia-Uceda, 2008). Με βάση την εκτενή μελέτη της βιβλιογραφίας, οι
Berne and Garcia-Uceda (2008) καταλήγουν στην ομαδοποίηση σε τρείς διαστάσεις
των στοιχείων εκείνων που λαμβάνουν υπόψη τους οι πιθανοί επισκέπτες σε μία έκθεση
κατά τη διαδικασία λήψης της απόφασης. Τα ίδια, αλλά από διαφορετική σκοπιά
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λαμβάνουν υπόψη τους και οι εκθέτες. Συγκεντρωτικά, αυτά παρουσιάζονται στον
πίνακα 2:
Πίνακας 2: Κριτήρια εκθετών και επισκεπτών για την επιλογή της εμπορικής
έκθεσης που θα συμμετάσχουν.
ΚΡΙΤΗΤΡΙΑ
Αντίληψη/Πληροφορίες

Στόχοι Μάρκετινγκ

Αντιλαμβανόμενα
Κόστη

Απόκτηση & διατήρηση

Κόστη σχεδιασμού

πελατών

και
προϋπολογιστικά

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Τύπος Έκθεσης

κόστη

Ευκολία τοποθεσίας &

Δίκτυα διανομής

Διαφορικά κόστη2

χρόνου διεξαγωγής
Υπόληψη έκθεσης &

Ανίχνευση προϊόντων

διαχείριση
Ποιότητα και ποσότητα Έρευνα Μάρκετινγκ
συμμετοχών
Πηγή: Berne and Garcia-Uceda, 2008
Η εκτενέστερη ανάλυση καθενός από τους συνδυασμούς του πίνακα 2 θα γίνει
σε επόμενο κεφάλαιο. Αυτό που αξίζει να σημειωθεί σε αυτό το σημείο είναι οι
διοικητικές επιπτώσεις της έρευνας αυτής και η συμβολή που μπορούν να έχουν τα
αποτελέσματα στις αποφάσεις των διοργανωτών.
Όσον αφορά λοιπόν στον τύπο της έκθεσης, οι διοργανωτές θα μπορούσαν να
εξασφαλίσουν περισσότερα οφέλη στους πιθανούς επισκέπτες μέσω της διοργάνωσης
περισσότερων κάθετων μορφών έκθεσης (Seringhaus and Rosson, 1994). Μία κάθετη
έκθεση είναι περισσότερο επικεντρωμένη στον πελάτη απ’ ότι στο προϊόν, άρα
επιτρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στους επισκέπτες και στην επίτευξη των στόχων
μάρκετινγκ που θέτουν, όπως η σύναψη σχέσεων και τα δίκτυα διανομής. Είναι επίσης
ένας ευκολότερος τρόπος συνταιριάσματος των προσδοκιών των επισκεπτών με των
εκθετών, αφού αυτή η μορφή είναι ιδανικότερη για τα κοινά τους συμφέροντα.
Ένα άλλο βασικό σημείο, που προέκυψε από τη μελέτη αυτή για τους
διοργανωτές, είναι η σημασία της ανάπτυξης αποτελεσματικής επικοινωνίας πριν τη
2

Διαφορικό κόστος: η διαφορά μεταξύ του κόστους των εναλλακτικών ενεργειών ή αποφάσεων
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διεξαγωγή της έκθεσης, έτσι ώστε η έκθεση να προσελκύσει εξειδικευμένο
επαγγελματικό κοινό. Ένας τρόπος για να επιτευχθεί αυτό, είναι η αποστολή θετικών
μηνυμάτων στους πιθανούς επισκέπτες σχετικά με τη διεξαγωγή των εκθέσεων, μέσω
ανακοινώσεων των χορηγιών και των ενισχύσεων από δημόσιους και ιδιωτικούς
οργανισμούς.
Θα ήταν επίσης έξυπνο και αρκετά αποτελεσματικό, εάν οι διοργανωτές,
έχοντας πάρει την άδεια των επισκεπτών προηγούμενων εκθέσεων, συμπεριλάμβαναν
τις εταιρείες τους στα φυλλάδια και τα έγγραφα που χρησιμοποιούν για την προώθηση
των μελλοντικών εκθέσεων. Έτσι, οι δυνητικοί επισκέπτες αντιλαμβάνονται το
ενδιαφέρον που έχουν ήδη δείξει ανταγωνιστές τους και, ως εκ τούτου είναι πιο
πρόθυμοι να συμμετάσχουν στην έκθεση.
Οι διοργανωτές θα πρέπει να αναγνωρίσουν την αυξανόμενη έμφαση που
εκθέτες και επισκέπτες αποδίδουν στις σχέσεις και συνεπώς, προς αυτή την
κατεύθυνση, θα πρέπει να διευκολύνουν τις συναντήσεις αυτών με την παροχή ειδικών
χώρων μέσα σε κάθε έκθεση. Θα πρέπει επίσης να διευκολύνουν την αναγνώριση των
ανταγωνιστών μέσω οριζόντιων εκδηλώσεων, όπως συνέδρια και σεμινάρια (Vitale and
Giglierano, 2002), κατά τη διάρκεια της έκθεσης και να παρέχουν πρόσβαση σε
συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με τη θέσπιση νέων σχέσεων με προμηθευτές και
πελάτες.
Οι διοργανωτές θα πρέπει να προσπαθήσουν να μειώσουν τις σχετικές δαπάνες
προσφέροντας επιδότηση ή εκπτώσεις στους βασικούς τους επισκέπτες που
συμμετέχουν σε πολλαπλές εκδηλώσεις. Σε σχέση με τη δική τους εκδήλωση, οι
πρωτοβουλίες αυτές θα έχουν σαφώς θετικό αντίκτυπο στην πιθανότητα οι επισκέπτες
να συμμετάσχουν και σε μελλοντικές εκθέσεις ή άλλες εκδηλώσεις που φιλοξενούνται
στις εγκαταστάσεις του διοργανωτή.
Τέλος, μια άλλη διαχειριστική υπόδειξη για τους διοργανωτές θα ήταν να
βελτιωθεί το χρονοδιάγραμμα των εκθέσεών τους και ο προγραμματισμός των
εκδηλώσεών τους να γίνεται σε συνεργασία με τους τοπικούς επιχειρηματικούς φορείς
και τα εμπορικά επιμελητήρια.
Όμοια, στα πλαίσια μίας άλλης έρευνας και έπειτα επίσης από μία ανασκόπηση
της σχετικής βιβλιογραφίας (Bitner, 1992; Gramann, 1994; Hansen, 1996; Munuera and
Ruiz, 1999; Godar and O'Connor, 2001; Blythe, 2002; Breiter and Milman, 2006; Berne
and Garcia-Uceda, 2008; Kozak and Kayar, 2009), στην προσπάθειά τους να
ξεχωρίσουν τα κριτήρια εκείνα που προκαλούν επαναλαμβανόμενη επίσκεψη σε μία
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έκθεση, οι Whitfield and Webber (2011) ομαδοποιούν τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά
μίας έκθεσης στις παρακάτω τρείς κατηγορίες:


Φήμη - Υπόληψη της Έκθεσης (ποιότητα/ποσότητα εκθετών)
Η φήμη χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής μίας έκθεσης

από αμφότερους τους εκθέτες και τους επισκέπτες, με παρόμοιο τρόπο. Η προσωπική
συμμετοχή είναι αυτή που δημιουργεί μία ξεκάθαρη αντίληψη ενός ατόμου για τη φήμη
μιας έκθεσης, γεγονός που με τη σειρά του επηρεάζει άμεσα την απόφαση για
επανάληψη της επίσκεψης (Whitfield and Webber, 2011). Το χτίσιμο της φήμης μίας
έκθεσης μέσα από την εμπειρία συμμετοχής στο παρελθόν, καθώς και από τα θετικά
σχόλια για αυτή, είναι για τους εκθέτες θεμελιώδους σημασίας στη διαδικασία λήψης
αποφάσεων για συμμετοχή σε αυτή (Kijewski et al, 1993; Shipley and Wong, 1993;
Hansen, 2004). Για τους ενδιαφερόμενους εκείνους που δεν έχουν συμμετάσχει
προσωπικά σε μια έκθεση, η φήμη είναι ένας συνδυασμός των σχολίων-κριτικής που
γίνεται για αυτή, αλλά επηρεάζεται και από τον αριθμό των συμμετεχόντων στην
προηγούμενη αντίστοιχη έκθεση, ώστε να αποφασίσουν τη συμμετοχή τους σε
μελλοντικές διεξαγωγές της έκθεσης (Swandby et al., 1990).
Η θετική φήμη, μπορεί να δημιουργηθεί μέσω της διασφάλισης της ποιότητας
και της ποσότητας τόσο των εκθετών όσο και των παρευρισκομένων σε μία εμπορική
έκθεση. Η ποιότητα και η ποσότητα επίσης των εκθεσιακών περιπτέρων είναι θέμα
μείζονος σημασίας, καθώς αυτός ο χώρος αποτελεί το κομβικό σημείο για τις επαφές
εκθέτη-επισκέπτη (Whitfield and Webber, 2011). Το περίπτερο θα πρέπει να είναι τόσο
από άποψη χωροταξίας σωστά διατεταγμένο και άνετο ώστε να μπορούν οι
συμμετέχοντες να κυκλοφορούν ελεύθερα μέσα σε αυτό (Bitner, 1992), όσο και από
άποψη περιεχομένου, επαρκές και ενδιαφέρον. Πέρα από το να είναι επαρκής ο χώρος
για την επίδειξη προϊόντων από τους εκθέτες, ίσως κάποιοι ξεχωριστοί χώροι
συνάντησης που να επιτρέπουν περαιτέρω συζήτηση με τους πελάτες να είναι
εξαιρετικά χρήσιμοι (Whitfield and Webber, 2011).


Παρουσία Ανταγωνιστών και Πρόσβαση στην Πληροφόρηση
Βασική θεώρηση για την απόφαση συμμετοχής σε εμπορική έκθεση αποτελούν

τόσο για τους εκθέτες όσο και για τους επισκέπτες η παρουσία σε μία έκθεση των
ανταγωνιστών και η απόκτηση γνώσεων για αυτούς (Berne and Garcia-Uceda, 2008).
Ειδικά για τους επισκέπτες, η απόκτηση πληροφοριών, όχι μόνο για τους ανταγωνιστές,
αλλά επίσης για τις εταιρίες και τα προϊόντα τους, τη βιομηχανία, τον κλάδο και τη νέα
τεχνολογία, έχει ορισθεί ως ένας βασικός λόγος συμμετοχής σε έκθεση (Hansen, 1999;
Bonoma, 1983; Kerin and Cron, 1987; Kozak and Kayar, 2009). Αυτή η πληροφόρηση
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μπορεί να ενισχύσει ή να δημιουργήσει η ίδια το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για έναν
οργανισμό, μπορεί να αποκτηθεί μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα και με χαμηλό
κόστος (Sharland and Balgoh, 1996), πλεονεκτήματα τα οποία λαμβάνονται υπόψη από
τους εν δυνάμει επισκέπτες κατά τη λήψη της απόφασής τους για συμμετοχή σε μία
συγκεκριμένη εμπορική έκθεση (Blythe, 2002).


Ευκαιρίες για Δικτύωση
Οι εκθέσεις συγκεντρώνουν στον ίδιο χώρο τους δημιουργούς και αποστολείς

ενός μηνύματος με τους παραλήπτες του. Αυτοί είναι ουσιαστικά όλοι οι εμπλεκόμενοι
φορείς,

συμπεριλαμβανομένων

των

αγοραστών,

προμηθευτών,

ανταγωνιστών,

ρυθμιστών και ειδικών του κλάδου, εταίρων, παρόχων υπηρεσιών υποστήριξης, των
διοργανωτών της έκθεσης και γενικότερα του ευρύτερου κοινού (Whitfield and
Webber, 2011). Όπως έγινε φανερό και σε προηγούμενο κεφάλαιο, κατά την περιγραφή
των πλεονεκτημάτων μίας έκθεσης, η δημιουργία σχέσεων και η ενδυνάμωση των ήδη
υπαρχόντων θεωρείται βαρυσήμαντο στοιχείο για όλους τους εμπλεκόμενους. Μάλιστα
οι Breiter and Milman (2006, σελ.. 1366), κατέληξαν στο ότι ο πιο δημοφιλής λόγος για
τους συμμετέχοντες να επισκεφθούν μια έκθεση, με ποσοστό 61,1%, είναι ‘‘η ευκαιρία
να δικτυωθούν’’.
Στα αποτελέσματα της έρευνας των Whitfield and Webber (2011) επισημαίνεται
ότι η συγκέντρωση των πόρων στην προσπάθεια ενίσχυσης του εύρους και του αριθμού
των νέων προϊόντων προς επίδειξη σε μία έκθεση, θα μπορούσε να τονώσει τη
μελλοντική συμμετοχή περισσότερο. Οι διοργανωτές της έκθεσης και οι εκθέτες
επομένως θα πρέπει να επικεντρώσουν τις προσπάθειες τους, σε αντίθετη κατεύθυνση
από αυτή της διεύρυνσης της γκάμας εκείνων των προϊόντων που είναι διαθέσιμα για
άμεση αγορά. Επιπλέον, από την ανάλυσή τους προκύπτει ότι η σύγκριση των τιμών
της αγοράς, η παρακολούθηση εργαστηρίων-σεμιναρίων και η αναζήτηση στοιχείων
για τους ανταγωνιστές είναι δευτερεύουσας σημασίας και παρέχουν σχετικά χαμηλή
ικανοποίηση για το μέσο όρο των συμμετεχόντων. Από τα αποτελέσματα φαίνεται
επίσης ότι η επαναλαμβανόμενη επίσκεψη ενισχύεται από τη δυνατότητα ευκαιριών για
δικτύωση, τις οποίες οι συμμετέχοντες θεωρούν σημαντικές και βασική πηγή της
ικανοποίησης τους. Επιπρόσθετα, ο αριθμός των εκθετών, η δυνατότητα ανεύρεσης
νέων προϊόντων και η απόκτηση τεχνικών συμβουλών, θεωρείται ότι ενισχύουν την
πιθανότητα επανάληψης της επίσκεψης.
Βασιζόμενοι στα αποτελέσματα των δύο παραπάνω ερευνών (Berne and GarciaUceda, 2008; Whitfield and Webber, 2011), αλλά και στα όσα υποδεικνύει η
βιβλιογραφία, το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι οι διοργανωτές που επιθυμούν
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να ικανοποιήσουν τους επισκέπτες τους και επομένως να εξασφαλίσουν την επανάληψη
της επίσκεψής τους, θα ήταν σοφό, να επιδιώκουν την προσέλκυση όσο το δυνατόν
μεγαλύτερου αριθμού εκθετών, με βάση τους περιορισμούς που έχουν στο χώρο και την
ασφάλειά του και να παρέχουν τον απαραίτητο χώρο δικτύωσης, εμπλουτίζοντάς τον με
επιπλέον υπηρεσίες όπως διεξαγωγή σεμιναρίων και παρουσιάσεις. Πέραν όμως του
αριθμού, η φήμη και το κύρος των εκθετών και των επισκεπτών στην έκθεση είναι άλλο
ένα ζητούμενο για τους διοργανωτές, αφού συμβάλει και αυτό στην εικόνα της
έκθεσης. Αυτά προκύπτουν λογικά, από τη μεγάλη σημασία που δίνουν οι εν δυνάμει
συμμετέχοντες στην ποιότητα και την ποσότητα των παρευρισκομένων σε μία έκθεση,
αλλά και τη σημαντικότητα που έχει για αυτούς η δικτύωση, τόσο ως κίνητρα για
πρώτη επίσκεψη όσο και για μελλοντική συμμετοχή.
3.5 Προσφερόμενες Υπηρεσίες από τον Διοργανωτή και Αξιολόγηση της
Ποιότητας τους
Στον κλάδο των εμπορικών εκθέσεων, όπως ήδη έχει αναφερθεί, οι
διοργανωτές, πέραν των απτών παροχών, παρέχουν και υπηρεσίες στους εκθέτες, και
μάλιστα όχι μόνο κατά τη διάρκεια των εκθέσεων, αλλά και πριν και μετά τη διεξαγωγή
τους. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών δεκαετιών, οι τομείς των υπηρεσιών
έχουν γίνει κυρίαρχο στοιχείο πολλών οικονομιών (Yilmaz, 2010). Επομένως, όπως
ήταν φυσικό, το ενδιαφέρον για την ποιότητα των υπηρεσιών έχει αυξηθεί αισθητά και
φαίνεται να αποτελεί πλέον προαπαιτούμενο για την επιτυχία και την επιβίωση στο
σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον (Ghobadian et al., 1994). Ως ποιότητα υπηρεσίας
μπορεί να οριστεί η συνολική κρίση ή η στάση απέναντι στην υπεροχή μίας υπηρεσίας
έναντι των ανταγωνιστικών προσφορών (Parasuraman et al., 1988) ή η γενική
εντύπωση του καταναλωτή της σχετικής κατωτερότητας ή ανωτερότητας ενός
οργανισμού και των υπηρεσιών του (Bitner and Hubbert, 1994). Η βελτίωση της
ποιότητας των υπηρεσιών γίνεται ολοένα και περισσότερο μια ζωτικής σημασίας πτυχή
της ανάπτυξης των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας.
Στην περίπτωση λοιπόν των εμπορικών εκθέσεων, εφόσον τόσο οι εκθέτες όσο
και οι διοργανωτές βασίζονται στην ικανοποίηση των επισκεπτών για την επιτυχία της
έκθεσης, η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών από πλευράς του διοργανωτή
φαίνεται να καθορίζεται άμεσα από τις αντιλήψεις των επισκεπτών (Chen and Mo,
2012). Από έρευνες που έγιναν σχετικά με τα στοιχεία εκείνα που μπορούν να
επηρεάσουν την αντιλαμβανόμενη ποιότητα των υπηρεσιών μίας εμπορικής έκθεσης
προέκυψαν ορισμένες διαστάσεις όπως αυτή της διαχείρισης του περιπτέρου, του
47

περιεχομένου του, της ελκυστικότητάς του, της εγγραφής, της πρόσβασης και της θέσης
του περιπτέρου (Jung, 2005). Σύμφωνα με άλλη έρευνα, προέκυψαν πέντε διαστάσεις
ικανοποίησης σε μια έκθεση, και συγκεκριμένα η ικανοποίηση από τη θέση του
περιπτέρου, η ικανοποίηση από την εξυπηρέτηση, η ικανοποίησή από την
προετοιμασία, την απόδοση, και γενικά η συνολική ικανοποίηση από την επίσκεψη
στην εμπορική έκθεση (Chen and Mo, 2012).
Σύμφωνα με εμπειρικές μελέτες που έχουν εξετάσει τη σημασία της ποιότητας
υπηρεσιών των διοργανωτών εκθέσεων (Anderson and Sullivan, 1993; Anderson et al.,
1994; Boshoff and Gray, 2004; Chen and Mo, 2012), φαίνεται να υπάρχει μία θετική
συσχέτιση μεταξύ αυτής και της συνολικής ικανοποίησης των συμμετεχόντων στην
έκθεση. Συγκεκριμένα, η πιο πρόσφατη των μελετών (Chen and Mo, 2012),
χρησιμοποιώντας έξι διαστάσεις για τη μέτρηση της ποιότητας των υπηρεσιών του
διοργανωτή μίας έκθεσης [(1)διαχείριση περιπτέρου, (2) εγγραφή, (3) περιεχόμενο, (4)
ελκυστικότητα περιπτέρου και έκθεσης, (5) διάταξη περιπτέρου και λειτουργία, (6)
πρόσβαση], καταλήγει στο ότι το περιεχόμενο αποτελεί την πιο σημαντική διάσταση
της ποιότητας των υπηρεσιών. Οι συμμετέχοντες ενδιαφέρονται περισσότερο για τον
αριθμό των συμμετεχόντων εκθετών, την παρουσίαση των κατάλληλων προϊόντων και
υπηρεσιών, την επαρκή παροχή οδηγιών για την έκθεση, καθώς και τη διοργάνωση
συναφών επιμορφωτικών σεμιναρίων και εκδηλώσεων. Δεύτερη σε σημαντικότητα
διάσταση, έρχεται η ελκυστικότητα των περιπτέρων και της ίδιας της εμπορικής
έκθεσης, ενώ τελευταία στη συγκεκριμένη έρευνα εμφανίζεται η διαχείριση του
περιπτέρου, ως κριτήριο ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας.
3.6 Τα Δευτερογενή και Τριτογενή Οφέλη των Εμπορικών Εκθέσεων
Όπως ήδη αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, πέραν των άμεσων
πλεονεκτημάτων που έχει μία έκθεση για τους εμπλεκόμενους σε αυτή, και κυρίως
αναφερθήκαμε στους εκθέτες και τους επισκέπτες, υπάρχει και ένα άλλο μέρος,
έμμεσων πλεονεκτημάτων που αφορούν κυρίως τον διοργανωτή και την πόλη ή χώρα
του, την κοινωνία, την αγορά και την κυβέρνηση, υπό την ευρεία τους έννοια.
Σε πολλές χώρες, ο κλάδος των εμπορικών εκθέσεων υπήρξε, και εξακολουθεί
να είναι, ένα πολιτικό-οικονομικό μέσο για την τόνωση της εθνικής οικονομίας (UFI,
n.d.). Ένα χαρακτηριστικό δευτερογενές πλεονέκτημα από τη διοργάνωση μίας
έκθεσης, για την αντίστοιχη οικονομία, είναι το γεγονός ότι οι αρχές επωφελούνται από
τους φόρους που καταβάλλονται για τις οικονομικές δραστηριότητες που συνδέονται με
τις εμπορικές εκθέσεις. Επίσης, όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας αποκομίζουν
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κέρδος από την εκθετική αύξηση της ζήτησης, ειδικά στο χώρο της φιλοξενίας, των
μεταφορών, της εστίασης και άλλων αντίστοιχων τομέων (Ποζρικίδης, 1999). Τα
επιπλέον χρήματα που αποκτήθηκαν από εργαζόμενους, τόσο στην έκθεση όσο και
εκτός αυτής, αλλά πάντα στα πλαίσια της διεξαγωγής της, θα δαπανηθούν σε περαιτέρω
κατανάλωση εντός της περιοχής (Ritchie and Smith, 1991; Teigland, 1999),
συνεισφέροντας και στην αύξηση των φορολογικών εσόδων.
Συγκεκριμένα, ο διοργανωτής μίας έκθεσης, προβαίνει από την πλευρά του σε
σχετικές παραγγελίες, πληρώνει φόρους και επενδύει στην υποδομή των εκθέσεων.
Ωφελούμενοι από αυτά, είναι η περιφερειακή βιομηχανία, η τοπική αυτοδιοίκηση αλλά
και οι τοπικές επιχειρήσεις. Επιπλέον, στο εγχείρημα της οργάνωσης και υποστήριξης
μίας έκθεσης απαιτούνται προσλήψεις εργαζομένων, πράγμα που με τη σειρά του
δημιουργεί θέσεις εργασίας και αντίστοιχες αμοιβές οι οποίες, φυσικά, φορολογούνται.
Απώτερο όφελος για την περιοχή όπου διοργανώνεται η έκθεση, είναι η εισροή και η
κυκλοφορία σε αυτή του χρήματος αυτού μέσω των προσωπικών δαπανών (UFI, n.d).
Επίσης, όλοι οι εκθέτες, τοπικοί και μη, υποχρεούνται να πληρώσουν την
εγγραφή τους και άλλα συναφή τέλη στο διοργανωτή. Επίσης και αυτοί με τη σειρά
τους, θέτουν τις παραγγελίες τους, αγοράζουν προσωπικά αγαθά, πληρώνουν φόρους,
απασχολούν προσωπικό - πολλές φορές και από την περιοχή - μισθώνουν αυτοκίνητα
και πληρώνουν για τη διαμονή τους. Οι ωφελούμενοι σε αυτή την περίπτωση μπορούν
να είναι ο ίδιος ο οργανωτής, οι εργαζόμενοι από την περιοχή, οι τοπικές εταιρείες, τα
ξενοδοχεία, τα εστιατόρια, οι μεταφορές, οι χώροι ψυχαγωγίας και ευρύτερα η τοπική
αυτοδιοίκηση. Όμοια είναι η κατάσταση και για τους επισκέπτες (UFI, n.d.).
Οι εκθέσεις, έχουν επίσης τη δυνατότητα να αναπτύξουν και να βελτιώσουν την
εικόνα της πόλης, εφόσον βέβαια είναι υψηλή η ποιότητα της διοργάνωσης. Η περιοχή
γίνεται ευκολότερα γνωστή και επωφελείται από τις πληροφορίες και τα κίνητρα, που
μέσω της έκθεσης, γίνονται γνωστά για την τοπική βιομηχανία (Ποζρικίδης, 1999; UFI,
n.d.).
Τέλος, μιλώντας για τα βασικότερα τριτογενή οφέλη, αυτά έχουν να κάνουν
κυρίως με την ανάπτυξη, μέσω των εκθέσεων, του διεθνούς εμπορίου, τόσο για τη
διοργανώτρια χώρα, όσο και για τις υπόλοιπες συμμετέχουσες χώρες, η οποία μπορεί να
οδηγήσει ακόμη και σε δημιουργία κοινών επιχειρηματικών δράσεων (joint ventures)
και συνεπώς στις αντίστοιχες επενδύσεις υποδομών. Θέλοντας να επεκταθούμε ακόμη
περισσότερο μπορούμε να μιλήσουμε και για αύξηση του κατά κεφαλήν εισοδήματος
και σταθεροποίηση του πληθωρισμού, η οποία επέρχεται μέσω της άνθισης του
διεθνούς και τοπικού εμπορίου που προκύπτει από μία έκθεση (Ποζρικίδης, 1999).
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Ένας ενδιαφέρον συγκεντρωτικός πίνακας με τα δευτερογενή και τριτογενή
οφέλη των εμπορικών εκθέσεων που προκύπτει από την ανάλυση του Ποζρικίδη
(1999), είναι ο πίνακας 3:
Πίνακας 3: Δευτερογενή και τριτογενή οφέλη των εμπορικών εκθέσεων.
ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ

ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ

Δημιουργία υποδομών (γραφεία, εργοστάσια, κλπ)

Ανάπτυξη διεθνούς εμπορίου

Δραστηριοποίηση τουριστικής υποδομής

Δημιουργία κοινοπρακτικών

(ξενοδοχεία, πρακτορεία)

επιχειρήσεων

Κέντρα διασκέδασης

Αύξηση εθνικής δαπάνης

Τράπεζες , ανταλλακτήρια

Μείωση ανεργίας

Επικοινωνίες

Αύξηση κατά κεφαλήν
εισοδήματος

Φόροι, ΦΠΑ, κλπ.

Σταθεροποίηση πληθωρισμού

Προσφορά θέσεων εργασίας

Συναλλαγματική ισορροπία

Αύξηση τοπικής δαπάνης
Περιφερειακή ανάπτυξη & οργανωτική δομή
Αύξηση image πόλης-περιφέρειας-χώρας
Πηγή: Ποζρικίδης, Τεχνικές Συμμετοχής σε Εμπορικές Εκθέσεις, 1999
3.7 Ανακεφαλαίωση
Σε αυτό λοιπόν το κεφάλαιο αρχίσαμε να μελετάμε τον πρώτο κρίκο στην
αλυσίδα των συμμετεχόντων μίας εμπορικής έκθεσης, τον διοργανωτή. Αρχικά
περιγράφηκαν οι διάφοροι τύποι διοργανωτών, καθώς και οι λόγοι οι οποίοι τους ωθούν
στο να αναλάβουν την ευθύνη διοργάνωσης μίας εμπορικής έκθεσης. Έγινε φανερό στη
συνέχεια, ότι υπάρχουν κάποια προαπαιτούμενα χαρακτηριστικά ώστε να μπορέσει
κάποιος να γίνει διοργανωτής και να το κάνει αυτό με επιτυχία. Στην καλλιέργεια ή
δημιουργία αυτών των προϋποθέσεων συμβάλλουν τα τελευταία χρόνια και ειδικά
προγράμματα εκπαίδευσης που προωθούνται από πανεπιστήμια αλλά και διεθνείς
συνεργασίες οργανισμών. Ακολούθως, περιγράφηκε η μεγάλη σημασία που έχει για την
επιτυχή έκβαση μίας διοργάνωσης η στάση και η συμπεριφορά των δύο άλλων
συμβαλλομένων, των εκθετών και των επισκεπτών, καθώς και ο τρόπος που θα τις
μεταφράσει και θα τις διαχειριστεί ο διοργανωτής. Έγινε ακόμη αναφορά στις
παρεχόμενες από έναν διοργανωτή υπηρεσίες και στο πώς αυτές αξιολογούνται, ενώ το
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κεφάλαιο κλείνει με την περιγραφή των δευτερογενών και τριτογενών πλεονεκτημάτων
που έχει η διοργάνωση μίας εμπορικής έκθεσης, για τον ίδιο τον διοργανωτή, αλλά και
για την πόλη ή χώρα του, την αγορά, τους εργαζόμενους και γενικότερα την περιοχή
και την οικονομία της.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΕΚΘΕΤΗΣ: Ο ΝΕΥΡΑΛΓΙΚΌΣ ΤΟΥ ΡΟΛΟΣ ΣΕ ΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΚΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΝ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

4.1 Τύποι Εκθετών
Το επόμενο εμπλεκόμενο μέρος σε μία εμπορική έκθεση είναι ο εκθέτης. Το
UFI- The Global Association of Exhibition Industry σε συνεργασία με το Ravensburg
University

of

Cooperative

Education,

σε

μελέτη

τους,

δημοσιεύουν

την

κατηγοριοποίηση των εκθετών σε πέντε διαφορετικούς τύπους, έτσι όπως αυτή
προέκυψε από μία ανάλυση συστάδων (UFI, n.d.). Οι διαφοροποιήσεις φαίνεται να
προκύπτουν κυρίως από τους διαφορετικούς στόχους, προσεγγίσεις και προτεραιότητες
που θέτει ο κάθε εκθέτης.
Η πρώτη κατηγορία εκθετών, είναι οι λεγόμενοι ‘‘Hard-sell’’ εκθέτες. Αυτοί
είναι συνήθως εκείνοι που επικεντρώνονται εντελώς στην επίτευξη των στόχων,
προτιμούν τις πιο εξειδικευμένες εκθέσεις, όπου οι ομάδες εκθετών είναι περισσότερο
ομοιογενείς και οι απευθείας πωλήσεις συνηθίζονται. Επίσης, περικλείουν στόχους
προς επίτευξη μίας σειράς εργασιών και επιδιώκουν να μη βγαίνουν εκτός
προϋπολογισμού, ιδίως σε σύγκριση με συμμετοχή σε άλλες εκδηλώσεις. Τέλος, όσο
μεγαλύτερη είναι η εταιρεία - εκθέτης αυτού του τύπου, τόσο μεγαλύτερη εμφανίζει την
τάση να παρακολουθεί τους ανταγωνιστές της.
Ένας δεύτερος τύπος εκθετών, είναι εκείνοι που προσανατολίζονται κυρίως
στην επικοινωνία και τις δημόσιες σχέσεις. Όπως είναι λογικό, ο τύπος αυτός εκθετών
στρέφει πρωταρχικά τις προσπάθειές του στη επίτευξη επικοινωνιακών στόχων,
αφήνοντας τους υπόλοιπους σε δεύτερη μοίρα. Προτεραιότητα δίνεται επίσης στην
ανάλυση και τήρηση των πρωτοκόλλων συζήτησης, στην ικανότητα επίλυσης
προβλημάτων, καθώς εμφανίζονται ταυτόχρονα να είναι και δυνατοί υποστηρικτές των
τεχνικών διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM). Τέλος, προτιμούν τις διεθνείς
εκθέσεις που συνοδεύονται και από άλλα ενημερωτικής πάντα φύσεως, γεγονότα και
εκδηλώσεις.
Υπάρχει ένας τρίτος τύπος εκθετών, που αποτελείται από εκείνους που
στρέφονται κυρίως προς τον ανταγωνισμό. Αυτοί συνήθως προτιμούν να είναι
συμμετέχοντες σε εμπορικές εκθέσεις με ετερογενείς ομάδες εκθετών, παρακολουθούν
στενά τις κινήσεις του ανταγωνισμού και πολλές φορές τις υιοθετούν και συνηθίζουν να
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μετρούν την επιτυχία με βάση των αριθμό των επισκεπτών. Συνήθως συμμετέχουν σε
εθνικές ή περιφερειακές εμπορικές εκθέσεις.
Επόμενος είναι ο τύπος των λεγόμενων ‘‘υβριδικών’’ εκθετών, οι οποίοι
συνήθως δεν θέτουν υπερβολικούς στόχους. Μπορεί για παράδειγμα να θεωρηθεί ως
κοινός τους στόχος η παρακίνηση των εργαζομένων. Αυτοί, συνήθως προτιμούν να
συμμετάσχουν σε διεθνείς εμπορικές εκθέσεις, καθώς αυτές είναι οι περισσότερο
ενημερωτικές.
Τελευταίος τύπος εκθετών, είναι οι ‘‘φιλόδοξοι περιφερειακοί εκθέτες’’, που ως
βασικό τους στόχο έχουν την εμπορευματοποίηση των προϊόντων τους, και επομένως
δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στην πολιτική προϊόντος τους, ενδιαφέρονται παράλληλα
για τη δημιουργία μιας θετικής εικόνας, και τέλος εμφανίζονται πολύ φιλόδοξοι στην
αξιολόγηση της επιτυχίας και τη σύγκριση της αποτελεσματικότητας των εργαλείων
μάρκετινγκ.
4.2 Τα Στάδια Συμμετοχής σε μία Εμπορική Έκθεση
Το να συμμετάσχει μία επιχείρηση σε μία εμπορική έκθεση, όπως τονίσθηκε και
στα πρώτα κεφάλαια αυτής της εργασίας, θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα μίας σοβαρής
και ώριμης διαδικασίας που θα ακολουθηθεί από τη διοίκηση της, ώστε όχι μόνο να
αποφευχθεί ο κίνδυνος της αποτυχίας και των συνεπειών αυτής, αλλά και να
εξασφαλιστεί ότι το όφελος που θα αποκομίσει αυτή θα είναι το μέγιστο δυνατό και θα
αξιοποιηθεί στο έπακρο.
Κατά τον Ποζρικίδη (1999), υπάρχουν πέντε βήματα τα οποία πρέπει να κάνει
μία επιχείρηση που επιθυμεί να συμμετάσχει σε μία εμπορική έκθεση. Το πρώτο βήμα
αυτής της διαδικασίας είναι η αναγνώριση της ανάγκης συμμετοχής της επιχείρησης σε
μία εμπορική έκθεση. Αυτή μπορεί να προκύψει από διάφορους λόγους, όπως οι στόχοι
που έχει θέσει η επιχείρηση προς επίτευξη, οι κινήσεις ή η συμμετοχή σε έκθεση του
ανταγωνισμού, η ανάγκη για ευρεία προβολή ή διάφορες άλλες αιτίες.
Το δεύτερο βήμα, είναι η συλλογή και κατάλληλη αποκρυπτογράφηση των
σχετικών με την εμπορική έκθεση ποιοτικών και ποσοτικών πληροφοριών. Αυτά,
μπορεί να είναι για παράδειγμα, όπως είδαμε και στο κεφάλαιο που αφορούσε τον
διοργανωτή, η φήμη της έκθεσης, η ποιότητα και η ποσότητα εκθετών και επισκεπτών
και άλλα συναφή στοιχεία. Εδώ, αξίζει να τονίσουμε, πώς όσα αναφέρουμε ισχύουν
γενικώς για τις εμπορικές εκθέσεις, είτε σε εθνικό, είτε σε διεθνές επίπεδο, αλλά ειδικά
όταν μιλάμε για συμμετοχή σε έκθεση εκτός της χώρας, σε αυτό το στάδιο θα πρέπει να
συλλεχθούν και αναλυθούν και αντίστοιχα στοιχεία για την ξένη αγορά και χώρα όπου
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διεξάγεται η εμπορική έκθεση. Τέτοια στοιχεία έχουν να κάνουν με ένα ευρύ φάσμα
παραγόντων, που μπορεί να ξεκινά από θέματα κουλτούρας και ηθικής και να φτάνει
έως πιο πρακτικά ζητήματα, όπως τιμολόγηση, δασμοί και τελωνιακοί περιορισμοί.
Το επόμενο βήμα, είναι η σύγκριση του εργαλείου της εμπορικής έκθεσης, ως
μέσο για τον προς επίτευξη στόχο, με άλλες εναλλακτικές δράσεις, ή σε περίπτωση που
έχει τελικά αποφασιστεί η συμμετοχή σε εμπορική έκθεση, η εξέταση μεταξύ
ανταγωνιστικών εκθέσεων. Αυτή η διαδικασία πρέπει να γίνει προσεκτικά και
λαμβάνοντας η διοίκηση υπόψη της παράγοντες που μπορεί να σχετίζονται είτε άμεσα,
είτε έμμεσα με την συμμετοχή, ώστε τελικώς να επιλεγεί η βέλτιστη εναλλακτική.
Στο τέταρτο βήμα, έχοντας εξετάσει τα προαναφερθέντα, η επιχείρηση λαμβάνει
την απόφαση για συμμετοχή της σε εμπορική έκθεση. Πέραν των πληροφοριών που
έχει στη διάθεση της για τη χώρα και την έκθεση στην οποία επιθυμεί να συμμετάσχει,
η επιχείρηση θα πρέπει πριν ολοκληρώσει αυτό το βήμα, να εξετάσει και τις δικές της
δυνατότητες, διοικητικές, οικονομικές και λειτουργικές, ώστε να εξαλείψει την
πιθανότητα να βρεθεί εκτεθειμένη ή να καταστεί μη ικανή να υποστηρίξει τελικώς τη
συμμετοχή της.
Στο πέμπτο και τελευταίο βήμα, μετά το πέρας της διεξαγωγής της εμπορικής
έκθεσης, η διοίκηση της επιχείρησης-εκθέτη θα πρέπει να εφαρμόσει μία συγκεκριμένη
μετεκθεσιακή πολιτική, την οποία θα έχει από πριν σχεδιάσει, ώστε να μπορέσει να
ποσοτικοποιήσει τα αποτελέσματα από τη συμμετοχή της και να οδηγηθεί έτσι στις
κατάλληλες διοικητικές προσαρμογές και στρατηγικές μάρκετινγκ.
Από τη μελέτη της γενικότερης βιβλιογραφίας ωστόσο, φαίνεται να γίνεται
γενικότερα αποδεκτός ένας πιο συμπυκνωμένος διαχωρισμός των σταδίων και της
αντίστοιχης στρατηγικής της συμμετοχής σε μία εμπορική έκθεση, σε τρείς διαδοχικές
φάσεις, την προ-εκθεσιακή πολιτική, την εκθεσιακή πολιτική και την μετεκθεσιακή
πολιτική (Rosson and Seringhaus, 1995; Herbig et al., 1998; Dwyer and Tanner; 2006;
Chu and Chiu, 2013). Ο συγκεκριμένος διαχωρισμός γίνεται αποδεκτός και από
μεγάλους οργανισμούς εκθέσεων, όπως η Union of International Fairs (UFI) και το
International Trade Center (ITC).
Εισαγωγικά αναφέρουμε σε αυτό το σημείο, ότι ενέργειες όπως ή θέσπιση
στόχων πριν από τη συμμετοχή, η επιλογή της εμπορικής έκθεσης ή ακόμη και του
περιπτέρου και των προϊόντων προς επίδειξη, η επιλογή μέσων προβολής της
συμμετοχής και προσέλκυσης στην έκθεση επισκεπτών και η επιλογή και εκπαίδευση
προσωπικού για την εμπορική έκθεση, είναι στοιχεία της προ-εκθεσιακής πολιτικής του
εκθέτη (Kerin and Cron, 1987; Rosson and Seringhaus, 1995; Godar and O’Connor,
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2001; Seringhaus and Rosson, 2001; Tanner, 2002; Li, 2007; Lee and Kim, 2008).
Αντίστοιχα, στοιχεία όπως η διάταξη και διακόσμηση του περιπτέρου και η
προσβασιμότητα σε αυτό, η εξυπηρέτηση, οι γνώσεις και η εμπειρία του προσωπικού
και οι στρατηγικές προσέλκυσης των επισκεπτών, η μετάδοση πληροφοριών αλλά και η
συλλογή δεδομένων από τους επισκέπτες, ανήκουν στην εκθεσιακή πολιτική της
επιχείρησης-εκθέτη (Kerin and Cron, 1987; Gopalakrishna and Lilien, 1995; Rosson
and Seringhaus, 1995; Seringhaus and Rosson, 2001; Li, 2007; Lee and Kim, 2008).
Τέλος, ενέργειες στις οποίες θα προβεί ο εκθέτης μετά το πέρας της εμπορικής
εκθέσεως, όπως για παράδειγμα η αποστολή δειγμάτων ή ενημερωτικών φυλλαδίων
στους επισκέπτες-πελάτες του και η μέτρηση των αποτελεσμάτων της συμμετοχής,
ανήκουν στη μετεκθεσιακή του πολιτική (Bellizzi and Lipps, 1984; Tanner, 2002; Lee
and Kim, 2008).
Στις επόμενες παραγράφους αυτού του κεφαλαίου θα ακολουθήσει η ανάλυση
όλων όσων μέχρι εδώ αναφέραμε συνοπτικά, παραθέτοντας ουσιαστικά τα όσα η
βιβλιογραφία και προηγούμενες μελέτες προτείνουν ως ιδανικό σχεδιασμό της
στρατηγικής μίας επιχείρησης που αποβλέπει σε συμμετοχή σε εμπορική έκθεση. Όπου
κρίνεται απαραίτητο, θα επισημαίνονται οι επιπλέον απαραίτητες ενέργειες που πρέπει
να γίνονται για τη συμμετοχή σε διεθνή έκθεση, αν και όπως ήδη αναφέρθηκε, τα όσα
γράφονται ισχύουν σε όλα τα επίπεδα διεξαγωγής, εγχώρια ή διεθνή.
4.3 Προ-εκθεσιακή Πολιτική
4.3.1 Η Απόφαση Συμμετοχής σε μία Εμπορική Έκθεση
Η απόφαση μίας επιχείρησης να συμμετάσχει σε μία εμπορική έκθεση έχει
επανειλημμένα έως τώρα τονισθεί ότι θα πρέπει αρχικά να προκύπτει από, αλλά και να
συνάδει με, τους στόχους μάρκετινγκ που έχει θέσει η διοίκηση αυτής. Για το λόγο
αυτό είναι υψίστης σημασίας οι στόχοι αυτοί να είναι ξεκάθαροι για την επιχείρηση
(Maitland, 1997; Herbig et al., 1998, σ. 432). Επίσης, λόγω του υψηλού της κόστους, η
απόφαση αυτή είναι στενά εξαρτημένη από τους οικονομικούς περιορισμούς που
μπορεί να θέτει ο προϋπολογισμός μάρκετινγκ της εταιρίας-εκθέτη (Situma, 2012).
Η επιλογή των εμπορικών εκθέσεων ως μέσο προώθησης και προβολής από μία
επιχείρηση πολλές φορές μπορεί να είναι άμεσα επηρεασμένη και από τους
αντίστοιχους στόχους προώθησης και προβολής που αυτή έχει θέσει. Μερικοί από
αυτούς μπορεί να είναι η εισαγωγή νέων προϊόντων στην αγορά, το χτίσιμο της φήμης,
η δημιουργία επιπλέον πωλήσεων, η αποκόμιση πληροφοριών για τον ανταγωνισμό και
η επαφή με τους πελάτες με αποδοτικό από άποψης κόστους τρόπο (Yeshin, 2006;
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Situma, 2012). Όταν οι παραπάνω στόχοι μπορούν να εκπληρωθούν από την συμμετοχή
σε μία εμπορική έκθεση, τότε και μόνο, γίνεται λήψη αυτής της απόφασης.
Επίσης, η συμμετοχή σε μία εμπορική έκθεση μπορεί να αποφασιστεί έπειτα
από αντίστοιχη απόφαση του ανταγωνισμού. Πολλές φορές βέβαια, αυτή δεν είναι η
καλύτερη τακτική. Η λογική του ‘‘θα συμμετάσχω σε μία έκθεση επειδή το κάνει και ο
ανταγωνιστής μου’’ ή ‘‘θα συμμετάσχω για να μην σκεφτεί κάτι αρνητικό ο
ανταγωνιστής για την επιχείρησή μου εξαιτίας της απουσίας μου από την έκθεση αυτή
τη χρονιά’’ είναι προφανέστατα λανθασμένη (Smith et al., 2003). Αυτά μπορούν να
αποτελούν παραμέτρους, αλλά όχι βασικούς λόγους στη λήψη της απόφασης. Ωστόσο,
υπάρχουν και περιπτώσεις όπου η προσδοκία διαφοροποίησης από τις στρατηγικές
προώθησης του ανταγωνιστή, οδηγούν στη λήψη απόφασης για συμμετοχή σε εμπορική
έκθεση (Situma, 2012).
Ένα

ακόμη

στοιχείο,

που

αναφέρθηκε

και

στην

παράγραφο

των

πλεονεκτημάτων στο δεύτερο κεφάλαιο, είναι η φύση ορισμένων προϊόντων. Κυρίως
επιχειρήσεις των οποίων τα προϊόντα μπορεί να είναι μεγάλων διαστάσεων και
δύσκολα στη μεταφορά, σαφώς και λαμβάνουν πιο εύκολα την απόφαση συμμετοχής
σε μία εμπορική έκθεση όπου μπορούν να επιδείξουν το προϊόν τους σε ένα μεγάλο
αριθμό υποψήφιων πελατών (Ποζρικίδης, 1999; Maitland, 1997). Επίσης, δίνεται έτσι η
δυνατότητα για άμεση επαφή των επισκεπτών με τα προϊόντα.
Επιπλέον, η απόφαση επηρεάζεται και από τις ενδο-επιχειρησιακές συνθήκες
και δυνατότητες του εν δυνάμει εκθέτη. Το ανθρώπινο δυναμικό, η τεχνογνωσία, οι
διαθέσιμοι οικονομικοί πόροι, το κόστος ευκαιρίας από την μετακίνηση για παράδειγμα
προσωπικού από τα βασικά του καθήκοντα στην έκθεση, η συμβατότητα του χρόνου
διεξαγωγής της έκθεσης με την λειτουργία της επιχείρησης, η δυνατότητα πρόσβασης
σε πληροφορίες για την εμπορική έκθεση και άλλοι παρόμοιοι πρακτικής φύσεως
περιορισμοί, μπορούν να παίξουν καταλυτικό ρόλο στην τελική επιλογή για συμμετοχή
ή όχι.
Μόλις στο προηγούμενο κεφάλαιο, αναφέραμε τα στοιχεία εκείνα που έχουν να
κάνουν με τη σχέση του εκθέτη με το διοργανωτή μίας έκθεσης και επηρεάζουν την
απόφαση του πρώτου να συμμετάσχει. Συνοπτικά υπενθυμίζεται ότι αυτά είναι η
εμπιστοσύνη, η δέσμευση, η επικοινωνία, η ποιότητα των υπηρεσιών και η
ικανοποίηση από τη σχέση εκθέτη και διοργανωτή (Jin et al., 2012).
Τέλος, αναφορικά με το κοινό μίας εμπορικής έκθεσης, γενικά η δυνατότητα
των εκθέσεων να συγκεντρώνουν το στοχευμένο κοινό, σε ικανοποιητικό αριθμό και
ποιότητα, σε ένα συγκεκριμένο χώρο, είναι κάτι που δεν μπορεί να περάσει αδιάφορο
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στο στάδιο της λήψης της απόφασης (Seringhaus and Rosson, 1994; Situma, 2012). Η
επιλογή της καταλληλότερης για την κάθε επιχείρηση εμπορικής έκθεσης, ανάμεσα
στον αυξανόμενο αριθμό των ανταγωνιστικών εκθέσεων, είναι μία περισσότερο
περίπλοκη διαδικασία (Konopacki, 1985) που μπορεί να επηρεάζεται από παράγοντες
της ζήτησης από πλευράς καταναλωτών (Faria and Dickinson, 1985) και τις αντίστοιχες
προσδοκίες τους. Όταν για παράδειγμα οι επισκέπτες μίας εμπορικής έκθεσης
επιθυμούν να προβούν σε παραγγελίες, αλλά ο εκθέτης δεν είναι κατάλληλα
προετοιμασμένος για αυτή τη διαδικασία της παραγγελιοληψίας, αυτό διακυβεύει τη
φήμη του. Επομένως, τουλάχιστον έως ότου μπορέσει να προετοιμαστεί κατάλληλα,
σοφό θα είναι να επιλέγει να συμμετάσχει σε εμπορικές εκθέσεις όπου οι επισκέπτες
προσδοκούν απλά τη σύναψη σχέσεων αρχικά, με μελλοντικές βλέψεις για περεταίρω
συνεργασία (Seringhaus and Rosson, 1994).
Συνεπώς, γίνεται αντιληπτό ότι είναι κρίσιμη για μία επιχείρηση η απόφαση της
για συμμετοχή σε μία εμπορική έκθεση, καθώς όσο μεγάλο μπορεί να είναι το όφελος
από αυτή, εάν η απόφαση αποδειχθεί σωστή, εξίσου μεγάλη μπορεί να είναι και η ζημία
εάν η επιχείρηση λανθασμένα πιστέψει ότι πρέπει ή μπορεί να συμμετάσχει σε μία
εμπορική έκθεση. Όπως τονίζουν στις μελέτες τους οι Herbig, O’Hara and Palumbo
(1998), οι επιχειρήσεις-εκθέτες έχουν σημαντικά ξεχωριστά χαρακτηριστικά από αυτές
που δεν εκθέτουν. Οι μεγάλες για παράδειγμα, με διεθνή και εξαγωγικό
προσανατολισμό επιχειρήσεις, που απευθύνονται σε πλήθος πελατών, που διαθέτουν
περισσότερο περίπλοκα τεχνικώς αγαθά ή περισσότερο ακριβά, και έχουν υψηλό βαθμό
προσαρμογής, είναι συνήθως αυτές που παρουσιάζουν πιο έντονα την τάση να
συμμετέχουν σε εμπορικές εκθέσεις. Ωστόσο, όπως τονίζουν αυτό είναι μόνο η τάση,
και δεν δείχνει ποιοι πρέπει να εκθέτουν, αλλά απλά ποιοι είναι πιο επιρρεπείς. Η κάθε
επιχείρηση πρέπει να βασίζεται στα δικά της κριτήρια και ιδιαίτερες συνθήκες κατά τη
διαδικασία λήψης της απόφασης.
4.3.2 Θέτοντας τους Στόχους
Εφόσον ληφθεί η απόφαση για τη συμμετοχή μίας επιχείρησης σε μία εμπορική
έκθεση και αφού έχει εξεταστεί συνολικά ο γενικότερος σκοπός της και τα
αναμενόμενα αποτελέσματα σε σχέση με άλλες εναλλακτικές που πιθανόν έχει για την
προώθηση του εμπορίου, το επόμενο βήμα είναι να καθοριστούν οι ακριβείς στόχοι που
πρέπει να επιδιωχθούν και να επιτευχθούν. Ο ορισμός των στόχων, φυσικά θα
επηρεάσει το πεδίο εφαρμογής, τον προϋπολογισμό και την αναμενόμενη απόδοση των
επενδύσεων, καθώς και άλλους σχετικούς λειτουργικούς παράγοντες, όπως τη
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διαχείριση της εκδήλωσης, τις υπηρεσίες και την επικοινωνία, πράγμα που δείχνει για
ακόμη μία φορά, ότι μία τέτοια απόφαση έχει εκτεταμένες συνέπειες (ITC, 2012).
Η οργανωτική προετοιμασία μίας επιχείρησης-εκθέτη επηρεάζεται άμεσα από
τη θέσπιση στόχων. Το περιεχόμενο των στόχων πρέπει να καθοριστεί, πράγμα που
προϋποθέτει να ορισθεί ποιο είναι το στοχευόμενο κοινό και να καθορισθεί το χρονικό
πλαίσιο μέσα στο οποίο οι στόχοι πρέπει να γίνουν ξεκάθαροι. Μετά το πέρας της
συμμετοχής, οι στόχοι αυτοί θα βοηθήσουν στη μέτρηση των αποτελεσμάτων (UFI,
n.d.).
Ο τρόπος με τον οποίο θα ορισθούν οι στόχοι θα πρέπει να είναι λειτουργικός.
Αυτό σημαίνει ότι οι στόχοι που θα τεθούν θα πρέπει αρχικά να είναι μετρήσιμοι και να
αναφέρονται σε μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Θα πρέπει επίσης να είναι
ρεαλιστικοί και κατ’ επέκταση εφικτοί στο να πραγματοποιηθούν (Wen and Duan,
2008; Gopalakrishna et al., 1995; Herbig et al., 1996). Για το λόγο αυτό άλλωστε θα
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι δυνατότητες τις επιχείρησης όταν αυτοί ορίζονται.
Κάθε στόχος ή ομάδα στόχων, θα πρέπει να ανατίθεται προς επίτευξη σε ένα
συγκεκριμένο άτομο ή ομάδα που θα είναι υπεύθυνο για αυτό. Καλό είναι οι στόχοι, να
είναι αποδεκτοί από τα άτομα που συνεργάζονται προς την επίτευξή τους και να
παρέχουν κίνητρα και κινητοποίηση τόσο σε αυτούς, όσο και σε ολόκληρη την
επιχείρηση (Sharland and Balogh, 1996; Cavanaugh, 1976). Τέλος, εάν η επιχείρηση
λαμβάνει μέρος σε περισσότερες από μία εμπορικές εκθέσεις ετησίως, οι στόχοι που
θέτει και τα οφέλη που προκύπτουν, θα πρέπει να αξιολογούνται τόσο στο σύνολο των
εκθεσιακών συμμετοχών, όσο και από κάθε μία συμμετοχή ξεχωριστά (Ποζρικίδης,
1999).
4.3.2.1 Η Κατηγοριοποίηση των Στόχων
Κατά καιρούς, μελετώντας τη βιβλιογραφία, επιχειρήθηκε σε διάφορες μελέτες
η κατηγοριοποίηση των στόχων σε διάφορους τύπους. Ένας διαχωρισμός που επικρατεί
σε πολλές μελέτες είναι αυτός που διαχωρίζει τους στόχους σε πωλήσεων και μη (Kerin
and Cron 1987; Sharland and Balogh, 1996; Herbig et al., 1998; Yao, 2007). Ο Hansen
(1999) επιχειρεί ένα άλλο διαχωρισμό, σε στόχους βασισμένους στο αποτέλεσμα και σε
στόχους που βασίζονται στη συμπεριφορά. Ουσιαστικά και σε αυτή την περίπτωση, οι
πρώτοι αναφέρονται σε στόχους πωλήσεων και οι δεύτεροι σε στόχους που δε
σχετίζονται άμεσα με πωλήσεις. Όμοια μία άλλη κατηγοριοποίηση είναι σε στόχους
οικονομικούς και στόχους ψυχογραφικούς (Schulte, 2000), αναφέροντας παράλληλα ότι
οι πρώτοι είναι περισσότερο εύκολοι στη μέτρηση καθώς έχουν να κάνουν με
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μετρήσιμα δεδομένα, ενώ οι δεύτεροι πιο δύσκολο στο να μετρηθούν, καθώς
επιδιώκουν να επηρεάσουν στάσεις των επισκεπτών-πελατών. Τέλος, μία ακόμη
κατηγοριοποίηση είναι και αυτή που επιχειρεί ο Ποζρικίδης (1999) σε στόχους
μάρκετινγκ, στόχους έρευνας και γενικούς στόχους.
Μελετώντας κανείς αναλυτικότερα τους στόχους που βρίσκονται υπό την σκέπη
της κάθε μίας από της παραπάνω κατηγορίες, εύκολα αντιλαμβάνεται ότι όποιος και αν
είναι ο διακριτικός τίτλος, μιλάμε ουσιαστικά για δύο κατηγορίες στόχων. Είτε λοιπόν
για παράδειγμα, πούμε στόχοι πωλήσεων, είτε στόχοι οικονομικοί, είτε στόχοι με
προσανατολισμό στο αποτέλεσμα, αναφερόμαστε στην ίδια ουσιαστικά ομάδα στόχων.
Το αντίστοιχο ισχύει και για τα αντίθετά τους.
Πριν προχωρήσουμε στην αναλυτική περιγραφή κάθε μίας από τις παραπάνω
κατηγορίες, αξίζει να αναφερθεί ότι οι στόχοι που τίθενται από μία επιχείρηση που
θέλει να πάρει μέρος σε μία διεθνή εμπορική έκθεση, επηρεάζονται τόσο από τα
χαρακτηριστικά της αγοράς όσο και της βιομηχανίας που δραστηριοποιείται
(Seringhaus and Rosson, 1994). Τέτοια χαρακτηριστικά μπορεί να είναι το προφίλ των
επισκεπτών της εμπορικής έκθεσης, η ετοιμότητα μιας αγοράς και των καταναλωτών
και οι διαφορές μεταξύ των βιομηχανιών-κλάδων. Οι στόχοι μπορούν επίσης να
επηρεάζονται από το αν μία επιχείρηση επιδιώκει την απόκτηση πληροφοριών ή την
πραγματοποίηση συναλλαγών σε μία έκθεση, την απόκτηση πρόσβασης σε μία νέα
αγορά ή τη δημιουργία επαφών σε αυτή.
4.3.2.1.α Στόχοι Πωλήσεων
Ξεκινώντας λοιπόν από τους στόχους πωλήσεων, μπορούμε εύκολα να
αντιληφθούμε ότι παίζουν ένα βασικό ρόλο και αποτελούν σημείο εστιασμού όλων των
επιχειρήσεων. Είτε οι πωλήσεις είναι ο άμεσος και φανερός τους στόχος, είτε αποτελεί
τον τελευταίο σταθμό μίας οργανωμένης προσπάθειας της διοίκησης μίας επιχείρησης,
αυτές δεν μπορούν να λείπουν από το χαρτοφυλάκιό της. Και αυτό, γιατί συνδέονται
άμεσα με την επίτευξη κέρδους, ίσως τον πιο κοινό στόχο όλων των υγειών
επιχειρήσεων.
Ως στόχοι πωλήσεων μπορούν να θεωρηθούν οι άμεσες πωλήσεις που
επιδιώκεται να γίνουν στα πλαίσια της εμπορικής έκθεσης καθώς και η εξεύρεση
τοπικών αντιπροσώπων πωλήσεων (Yao, 2007; Wu et al., 2008). Οι στόχοι πωλήσεων
μπορεί να στρέφονται προς ήδη υπάρχοντες πελάτες, επιδιώκοντας την επαναληπτική
λήψη μίας παραγγελίας κατά τη διάρκεια μίας έκθεσης και τη διευθέτηση τυχόν
προβλημάτων, όπως επίσης και προς νέους δυνητικούς πελάτες, στρέφοντας τις
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προσπάθειες στην αναγνώριση και καταγραφή των πελατών αυτών από την εταιρία και
στην προσέλκυση του ενδιαφέροντος τους για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της.
Γενική επιδίωξη προς επίτευξη ενίσχυσης των πωλήσεων, μπορούν να αποτελούν οι
συναντήσεις στην έκθεση με λήπτες αποφάσεων (decision makers) και σημαντικούς
πελάτες (key accounts), καθώς και η διαχείριση των καναλιών διανομής
(Ποζρικίδης,1999).
Κάθε επιχείρηση έχει να αντιμετωπίσει τρείς κλασσικούς τύπους πελατών, τους
βασικούς και μόνιμους πελάτες της, τους πρώην πελάτες της με τους οποίους έχει πάψει
να συνεργάζεται και τους γνωστούς ή άγνωστους δυνητικούς της πελάτες. Προκειμένου
λοιπόν μία επιχείρηση να προσεγγίσει την κάθε μία από τις παραπάνω κατηγορίες
πελατών της και να συνάψει μαζί τους συμφωνία, να πετύχει μία παραγγελία, να
γνωστοποιήσει ή επαναδιαπραγματευθεί όρους πληρωμών, να γνωστοποιήσει ένα
προϊόν της, είτε γενικά να τροποποιήσει το πλάνο πωλήσεων της, θα πρέπει να
χρησιμοποιήσει διαφορετική στρατηγική (Ποζρικίδης, 1999)
Ένα μοντέλο που αναγνωρίζεται διεθνώς, όσον αφορά την αποτελεσματικότερη
διαχείριση των πωλήσεων και βρίσκει εύφορο έδαφος για εφαρμογή και στα πλαίσια
των εμπορικών εκθέσεων, είναι το AIDA, που αποτελεί ακρωνύμιο των αγγλικών
λέξεων Awareness-Γνώση, Interest-Ενδιαφέρον, Desire-Επιθυμία και Action-Δράση
(Shoham, 1992; Huff Post Business, 2013, Wikipedia, 2014). Η εφαρμογή αυτού του
μοντέλου από τους εκθέτες μπορεί να γίνει με τον εξής τρόπο:


Γνώση

Η συμμετοχή σε μια εμπορική έκθεση παρέχει μια τέλεια δικαιολογία στους εκθέτες
να έρθουν σε επικοινωνία με ανθρώπους στη λίστα τους, που για ένα διάστημα
είχαν χάσει επαφή. Ένα απλό e-mail που ενημερώνει για την συμμετοχή στην
εμπορική έκθεση και τους προσκαλεί σε αυτή, μπορεί να ‘‘σπάσει τον πάγο’’ και να
οδηγήσει σε μερικές ακόμα συζητήσεις, είτε μέσω e-mail ή ακόμη και να
αναβαθμιστούν σε μια τηλεφωνική συνομιλία (Huff Post Business, 2013). Με τον
όρο γνώση, αναφερόμαστε ακόμη και στην ενημέρωση του καταναλωτή σχετικά με
το προϊόν και όλα όσα το συνοδεύουν. Στη διάρκεια της εμπορικής έκθεσης, οι νέοι
και ελλιπώς πληροφορημένοι δυνητικοί πελάτες αφθονούν, πράγμα που οι εκθέτες
πρέπει να εκμεταλλευτούν (Shoham, 1992; Ποζρικίδης, 1999).


Ενδιαφέρον

Επόμενο βήμα στη προσπάθεια των πωλήσεων, αποτελεί η δημιουργία
ενδιαφέροντος για το προϊόν αυτό που προηγουμένως οι εκθέτες είχαν κάνει γνωστό
στους επισκέπτες. Αυτό στις εμπορικές εκθέσεις είναι συνήθως περισσότερο
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εύκολο, καθώς οι πελάτες έρχονται με μία διαμορφωμένη προδιάθεση για αγορά
(Shoham, 1992; Ποζρικίδης, 1999). Αυτή την εκ των προτέρων θετική στάση πρέπει
οι εκθέτες να εκμεταλλευτούν με τον καλύτερο τρόπο, έτσι ώστε να κερδίσουν το
ενδιαφέρον των επισκεπτών και να τους οδηγήσουν στο επόμενο βήμα.


Επιθυμία

Αφού προηγηθούν η ενημέρωση και η αφύπνιση του ενδιαφέροντος του πελάτη και
εφόσον το προϊόν ή υπηρεσία εκτιμάται ότι είναι σε θέση να καλύψει τις ανάγκες
του, τότε ο πελάτης εκδηλώνει την επιθυμία να το αποκτήσει.


Δράση

Τελικό στάδιο της διαδικασίας αυτής αποτελεί όπως είναι φυσικό η δράση του
πελάτη, δηλαδή το να προβεί σε παραγγελία ή άμεση αγορά των προϊόντων του
εκθέτη. Στόχος των πωλητών του εκθέτη σε αυτή τη φάση, ειδικά σε περιπτώσεις
δύσκολων πωλήσεων, είναι το να φέρουν σε επαφή τους λήπτες απόφασης και των
δύο πλευρών, πωλητών και αγοραστών (Huff Post Business, 2013).
Όσον αφορά τη σημαντικότητα των στόχων πωλήσεων σε μία εμπορική έκθεση,
οι Tanner and Chonko (1995) αναφέρουν ότι η προώθηση των πωλήσεων κατατάχθηκε
ως ο βασικότερος στόχος, από τις επιχειρήσεις-συμμετέχοντες σε εμπορική έκθεση (με
ποσοστό 62%). Ωστόσο, σταδιακά παρατηρείται αλλαγή στη στάση αυτή, και στροφή
του ενδιαφέροντος των εκθετών σε στόχους που δεν έχουν να κάνουν άμεσα με
πωλήσεις. Μία πιο πρόσφατη εμπειρική μελέτη (AUMA-Association of the German
Trade Fair Industry, 2002), αναδεικνύει αυτή την τάση, δείχνοντας ότι ποσοστό
μεγαλύτερο του 80% των ερωτηθέντων στην έρευνα εκθετών, έχει ως βασικό στόχο
συμμετοχής σε έκθεση, τη βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης τους, ενώ το
‘‘κλείσιμο’’ μίας συμφωνίας έρχεται τελευταίο, συγκεντρώνοντας μετά βίας το
ποσοστό του 30%. Στη συνέχεια θα αναλύσουμε τους στόχους αυτούς που δεν
σχετίζονται άμεσα με τις πωλήσεις, αποτελούν όμως μείζονος σημασίας θέματα για
τους εκθέτες.
4.3.2.1.β Στόχοι που δε Σχετίζονται Άμεσα με τις Πωλήσεις
Πέραν λοιπόν των στόχων πωλήσεων, οι επιχειρήσεις έχουν ένα μεγάλο αριθμό
και άλλου τύπου στόχων, που δεν σχετίζονται, άμεσα τουλάχιστον, με τις πωλήσεις. Η
βιβλιογραφία λοιπόν αναφέρει (Wen and Duan, 2008; Yao, 2007; Borghini et al., 2006;
Blythe, 2002; Schulte, 2000; Hansen, 1999; Shoham, 1999; Herbig et al., 1998;
Sharland and Balogh, 1996; Tanner and Chonko, 1995; Kerin and Cron, 1987; Bonoma,
1983, Ποζρικίδης, 1999), ότι τέτοιου είδους στόχοι μπορεί να είναι στόχοι μάρκετινγκ,
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όπως η παρουσίαση και προώθηση των προϊόντων - υπαρχόντων, νέων ή βελτιωμένων και η δημιουργία γνώσης για το προϊόν (product awareness) και πίστης/αφοσίωσης στη
μάρκα (brand loyalty), η επικοινωνιακή πολιτική και η διαχείριση σχέσεων και επαφών
(αναγνώριση βασικών πελατών ή αντιπροσώπων τους), η διαχείριση του δικτύου
διανομής μέσω επαφών και σχέσεων με τους αντίστοιχους συνεργάτες, καθώς και η με
ανάλογο τρόπο διαχείριση των προμηθευτών. Επιπρόσθετα, οι στόχοι μπορούν να είναι
ερευνητικοί, όπως για παράδειγμα η έρευνα αγοράς και προϊόντος, η αναζήτηση
πληροφοριών για τον ανταγωνισμό ή γενικότερα για ένα κλάδο ή μία αγορά, ο
εντοπισμός νέων ομάδων καταναλωτών και η προσέγγισή τους, η περισυλλογή του
απαραίτητου feedback των πελατών για τα προϊόντα, η επιθυμία για σύλληψη νέων
ιδεών, καθώς και νέων στρατηγικών και μεθόδων επικοινωνίας. Μπορούν τέλος οι
στόχοι να έχουν ψυχολογική βάση, δηλαδή να σχετίζονται με στοιχεία όπως η
δημιουργία καλής εικόνας και φήμης της επιχείρησης, αναπτέρωσης του ηθικού του
προσωπικού και της διοίκησης ή συνεργατών τους και παροχής κινήτρων μέσα από τη
συμμετοχή στην εμπορική έκθεση.
4.3.2.1.γ Στόχοι για Επιχειρήσεις-Εκθέτες με Εξαγωγικό Προσανατολισμό
Μπορεί οι στόχοι που αναφέρουμε στις προηγούμενες δύο παραγράφους να
αφορούν όλες τις επιχειρήσεις, ωστόσο κρίνεται σκόπιμο στο σημείο αυτό να γίνει μία
σύντομη ιδιαίτερη αναφορά στις επιχειρήσεις με εξαγωγικό προφίλ, καθώς υπάρχει
ακόμη μία παράμετρος που αυτές λαμβάνουν, και πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους,
κατά τη θέσπιση των στόχων τους. Αυτή η παράμετρος, έχει να κάνει κυρίως με την
εμπειρία των επιχειρήσεων αυτών στις εξαγωγές (Smith et al.,2003).
Μία επιχείρηση, μπορεί να είναι ήδη εξαγωγική και να συμμετέχει για χρόνια σε
εμπορικές εκθέσεις, είτε να συμμετάσχει για πρώτη φορά σε εμπορική έκθεση, είτε
τέλος να επιδιώκει συμμετοχή σε μία εμπορική έκθεση που διεξάγεται σε μία άγνωστη
για αυτή χώρα. Μπορεί από την άλλη, μία επιχείρηση να κάνει τώρα τα πρώτα της
βήματα στο χώρο των εξαγωγών και να επιθυμεί να χρησιμοποιήσει μία διεθνή
εμπορική έκθεση, ως τη σχεδία που θα την φέρει κοντά στην ξένη αγορά. Σε όλες αυτές
τις περιπτώσεις, όπως είναι φανερό, θα πρέπει να υπάρχει μία πολύ διαφορετική
προσέγγιση των στόχων που θα τεθούν και της στρατηγικής που θα ακολουθηθεί.
Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, μία επιχείρηση που είναι νέα στο χώρο των
εξαγωγών, έχει ως πρωταρχικούς της στόχους από τη συμμετοχή σε μία διεθνή
εμπορική έκθεση, τη σύναψη σχέσεων και την απόκτηση του πολύτιμου feedback που
θα τη βοηθήσει να κρίνει εάν ο σχεδιασμός της στρατηγικής της για την είσοδο στη νέα
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αγορά χρειάζεται τροποποιήσεις (Motwani et al., 1992). Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στο
διεθνές και εξαγωγικό μάρκετινγκ, κρίσιμης σημασίας παράγοντας είναι η άριστη
γνώση μίας ξένης αγοράς στην οποία επιθυμεί να επεκταθεί μία επιχείρηση, και αυτή
μπορεί να αποκτηθεί μόνο με άμεση επαφή με την χώρα αυτή και τους ανθρώπους της,
την κουλτούρα, τα ήθη και τα έθιμά της, καθώς και το πολιτικό της στερέωμα. Από την
άλλη, για έναν έμπειρο εξαγωγέα που είναι περισσότερο εξοικειωμένος με τα
προαναφερόμενα, στόχους αποτελούν η συνέχιση της ανάπτυξης της θέσης του στη
χώρα αυτή και η διατήρηση ή αύξηση του μεριδίου αγοράς που ήδη κατέχει (Motwani
et al., 1992). Όπως αναφέρουν στη μελέτη τους οι Sharland και Balogh (1996), η
απόκτηση πληροφοριών σε μία διεθνή εμπορική έκθεση, το χτίσιμο σχέσεων και η
αξιολόγηση των συνεργατών, είναι ένας αποδοτικός και άμεσος τρόπος ανταπόκρισης
στις ανταγωνιστικές προκλήσεις, και υιοθέτησης των αλλαγών του διεθνούς
επιχειρηματικού γίγνεσθαι. Επιπλέον, αναφέρουν ότι επικρατέστερη είναι η έμφαση
που δίνεται στους στόχους που δεν αποβλέπουν άμεσα στις πωλήσεις κατά τη
διεξαγωγή

των

εμπορικών

εκθέσεων,

καθώς

οι

διεθνείς

επιχειρηματικές

δραστηριότητες είναι περισσότερο περίπλοκες. Όμοια είναι και τα συμπεράσματα
ερευνών που διεξήχθησαν στην Ιαπωνία, όπου η βιομηχανία των εκθέσεων είναι σε
περισσότερο πρώιμη φάση, αλλά αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς. Εκεί οι
εμπορικές εκθέσεις αντιμετωπίζονται περισσότερο ως ένα μέσο προώθησης της εικόνας
των επιχειρήσεων και των προϊόντων τους και της δημιουργίας ενός ευνοϊκού
υπόβαθρου για μετέπειτα συναντήσεις αγοραστών και πωλητών, παρά ως ένα μέσο
επιδίωξης άμεσων πωλήσεων (Isawa, 1996).
4.3.3 Κριτήρια για την Επιλογή της Καταλληλότερης Εμπορικής Έκθεσης.
Όπως ήδη έχουμε αναφέρει, μία επιχείρηση μπορεί να συμμετάσχει σε μία
εμπορική έκθεση για διάφορους λόγους, όπως για παράδειγμα την παρουσίαση νέων
προϊόντων, την επέκταση και είσοδό της σε νέες αγορές, τη δημιουργία ή βελτίωση
σχέσεων, την αναζήτηση πληροφοριών για τους ανταγωνιστές ή την ενίσχυση του
ηθικού της εταιρίας (Banting and Blankhorn, 1974; Cavanaugh et al., 1976; Bonoma,
1983; Bellizzi et al., 1984; Kerin et al., 1987; Wu et al., 2008). Ωστόσο, όποιοι και αν
είναι οι στόχοι της, προκειμένου αυτοί να επιτευχθούν, η επιχείρηση θα πρέπει να
επιλέξει την καταλληλότερη για αυτή εμπορική έκθεση μεταξύ των εναλλακτικών της
επιλογών. Για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητη η συλλογή αξιόπιστων πληροφοριών
σχετικά με την κάθε εμπορική έκθεση και η μελέτη ορισμένων κριτηρίων που θα
βοηθήσουν στην τελική σωστή επιλογή (Kijewski et al., 1993).
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Ένα από τα βασικότερα κριτήρια, βάσει του οποίου γίνεται η επιλογή
συμμετοχής σε μία εμπορική έκθεση, είναι ο τύπος των εκθέσεων που είναι διαθέσιμες
για την κατηγορία προϊόντων που λανσάρει η ενδιαφερόμενη επιχείρηση-εκθέτης
(Kijewski et al., 1993; UFI,n.d.). Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενο κεφάλαιο,
υπάρχουν διάφορες κατηγορίες εκθέσεων, όπως είναι οι οριζόντιες και οι κάθετες, οι
εγχώριες και οι διεθνείς, αυτές που απευθύνονται σε B2B επιχειρήσεις και αυτές που
αφορούν B2C, καθώς και άλλες κατηγορίες. Η συμβατότητα λοιπόν του σκοπού που
έχει μία επιχείρηση και της δυνατότητας που του δίνει ο συγκεκριμένος τύπος έκθεσης
να υλοποιηθεί, αποτελεί κρίσιμο κριτήριο στο σημείο αυτό. Έτσι για παράδειγμα, μία
επιχείρηση που επιθυμεί να εισέλθει σε ξένες αγορές, θα πρέπει να στραφεί σε
συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις και όχι τοπικού ή εγχώριου επιπέδου.
Ένα άλλο κριτήριο που πρέπει σύμφωνα με τη μελέτη της UFI να λάβει υπόψη
της μία επιχείρηση, είναι η συνάφεια της εμπορικής έκθεσης με την αγορά στην οποία
απευθύνεται ή θέλει να απευθυνθεί η επιχείρηση και η σημαντικότητά της γι’ αυτή.
Ένας δείκτης που δείχνει την ύπαρξη μίας αγοράς είναι για παράδειγμα ο αριθμός και η
ποιότητα των επιχειρήσεων που αντιπροσωπεύουν την προσφορά και τη ζήτηση της
αγοράς αυτής. Επίσης, τα θέματα και η ονοματολογία των εκθέσεων έχει σημασία για
την επιλογή τους ή όχι. Σημαντικό ακόμη στοιχείο που μπορούν να αποκτήσουν από
τους διοργανωτές, είναι η ύπαρξη υψηλόβαθμων στελεχών και των εταιριών από τις
οποίες προέρχονται, αλλά και του είδους των επισκεπτών, ώστε να αξιολογήσουν την
ποιότητα της προσφοράς και της ζήτησης στην έκθεση. Τέλος, πρέπει να ελέγξουν και
το εύρος, γεωγραφικά μιλώντας, των επισκεπτών, δηλαδή αν προέρχονται από την ίδια
περιοχή ή χώρα, ή προσέρχονται και επισκέπτες από το εξωτερικό στην έκθεση που
προτίθενται να λάβουν μέρος.
Κατ’ επέκταση του τελευταίου, ένα στοιχείο που αποτελεί κριτήριο επιλογής
μίας εμπορικής έκθεσης είναι και η ομάδα πελατών που στοχεύει η επιχείρηση-εκθέτης
(UFI, n.d.). Αυτό μπορεί να καθορίζεται με βάση διάφορες πτυχές, όπως η προέλευση
των πελατών που προαναφέραμε, ο κλάδος και το μέγεθος της εταιρείας-πελάτη, η
περιοχή των εργασιών του πελάτη, η συχνότητα των αγορών του, καθώς και η
αγοραστική του δύναμη. Η επιχείρηση θα πρέπει εκ των προτέρων να γνωρίζει ποιους
θέλει να συναντήσει σε μία έκθεση και η απόφαση και σχεδιασμός της συμμετοχής της
να βασιστεί σε αυτές τις ομάδες-στόχους.
Η πρόθεση για συμμετοχή σε μία εμπορική έκθεση όπου θα εκθέτουν και
ανταγωνιστές ή όχι, είναι ακόμη ένα στοιχείο που η επιχείρηση πρέπει να λάβει υπόψη
της (Kijewski et al., 1993; UFI, n.d.). Ανάλογα με τον τύπο και τους στόχους της κάθε
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επιχείρησης, είναι σημαντικό άλλες φορές να παίρνει μέρος σε εκθέσεις όπου
συμμετέχουν και οι ανταγωνιστές, ενώ σε άλλες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα σε
δοκιμαστικές αγορές όπου ελλοχεύει ο κίνδυνος να γίνουν φανερά κάποια
ανταγωνιστικά μειονεκτήματά της, είναι καλύτερο για αυτή να αποφεύγει την ύπαρξη
του ανταγωνισμού.
Ένα ακόμη σημείο στο οποίο πρέπει να εστιάσει η επιχείρηση κατά τη
διαδικασία επιλογής εμπορικής έκθεσης, είναι όπως και κατά την απόφαση
συμμετοχής, ο έλεγχος του προϋπολογισμού που διαθέτει για τη συμμετοχή (UFI, n.d.;
Kijewski et al., 1993; Ποζρικίδης, 1999). Το κριτήριο αυτό, λόγω της σημασίας και της
πολυπλοκότητάς του, θα αναλυθεί εκτενέστερα σε επόμενη παράγραφο.
Κλείνοντας, ένα τελευταίο στοιχείο που θεωρείται κρίσιμο κατά τη διαδικασία
επιλογής μίας εμπορικής έκθεσης, είναι η ποιότητα και αξιοπιστία του διοργανωτή της,
πράγμα που συζητήσαμε και στο αντίστοιχο κεφάλαιο (UFI, n.d.; Kijewski et al., 1993;
Ποζρικίδης, 1999). Η εμπειρία, η τεχνογνωσία, η στρατηγική μάρκετινγκ, το
προσωπικό, οι εγκαταστάσεις και η πρόσβαση σε αυτές, καθώς και οι ημερομηνίες
διεξαγωγής της έκθεσης, είναι κάποιοι μόνο από τους καθοριστικούς παράγοντες της
ποιότητας του διοργανωτή.
Όπως αναφέραμε στην αρχή αυτής της ενότητας, σημαντικό είναι οι
πληροφορίες που θα αποκτήσει μία επιχείρηση που επιθυμεί να εκθέσει, να
προέρχονται από αξιόπιστες πηγές. Τα τελευταία χρόνια, οι κυβερνήσεις πολλών
χωρών, στην προσπάθειά τους να προάγουν τις εξαγωγές τους, συλλέγουν και παρέχουν
στις εξαγωγικές τους επιχειρήσεις πολλά από αυτά τα στοιχεία που χρειάζονται (UFI,
???). Άλλες πηγές αξιόπιστων πληροφοριών μπορούν να είναι εταιρείες εκθέσεων και
διοργανωτές, βιομηχανικά και εμπορικά επιμελητήρια, καθώς και εμπορικές και
οικονομικές ενώσεις, αναγνωρισμένες στατιστικές υπηρεσίες, διεθνείς βάσεις
δεδομένων και τέλος, ενώσεις της βιομηχανίας των εκθέσεων (UFI, n.d.).
4.3.4 Η Κατάρτιση του Προϋπολογισμού της Συμμετοχής σε Εμπορική Έκθεση
Όπως ήδη έχει αναφερθεί στο δεύτερο κεφάλαιο αυτής της εργασίας, ένα από τα
αδύνατα σημεία των εμπορικών εκθέσεων, είναι το υψηλό κόστος που αυτές έχουν για
τους συμμετέχοντες. Το κόστος ενοικίασης χώρου σε μία εμπορική έκθεση ήταν και
συνεχίζει να είναι υψηλό (Bonoma, 1983; Herbig et al., 1998). Ωστόσο, δεν είναι μόνο
αυτό που πρέπει να λάβει υπόψη μία επιχείρηση κατά την κατάρτιση του
προϋπολογισμού της συμμετοχής της, αφού είναι πολλά ακόμη εκείνα τα έξοδα που δεν
υπολογίζονται ή δεν μπορούν καν να προβλεφθούν, κατά τη διαδικασία απόφασης
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συμμετοχής στην έκθεση. Παρά ταύτα, ακόμη και αυτά τα κόστη που δεν μπορούν
επακριβώς να προσδιορισθούν, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη έστω και κατά
προσέγγιση στον προϋπολογισμό (Ποζρικίδης, 1999). Με μία απλή γενική προσέγγιση,
υπολογίζεται ότι το συνολικό κόστος μίας συμμετοχής ανέρχεται τελικώς στο τριπλάσιο
του κόστους ενοικίασης του χώρου (Trade Show Institute, 2009). Για πολλές, κυρίως
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η συμμετοχή σε μεγάλες διεθνείς εμπορικές εκθέσεις,
κρίνεται σε πολλές περιπτώσεις απαγορευτική, λόγω των δυσβάσταχτων, για αυτές,
οικονομικών όρων συμμετοχής (Ποζρικίδης, 1999). Στον πίνακα 4 εμφανίζονται
αναλυτικά κάποια από τα βασικά έξοδα που μία επιχείρηση που επιθυμεί να εκθέσει θα
πρέπει επωμιστεί.
Πίνακας 4. Βασικές κατηγορίες εξόδων συμμετοχής σε εμπορική έκθεση.
ΕΞΟΔΑ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ
Ενοίκιο στεγασμένου χώρου
Ενοίκιο υπαίθριου χώρου
Δικαίωμα εγγραφής
Άλλα συναφή έξοδα
ΕΞΟΔΑ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ
Επιλογή, προετοιμασία, συσκευασία των προς έκθεση προϊόντων
Αποστολή εκθεμάτων στο εξωτερικό, προσωρινός εκτελωνισμός
Μεταφορά εκθεμάτων
Παραλαβή στο χώρο της έκθεσης και από-συσκευασία.
Συναρμολόγηση, διαμόρφωση, τοποθέτηση
Αποθήκευση υλικών συσκευασίας
Άλλα συναφή έξοδα
ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ
STAND (design, σχεδιασμός, κατασκευή, ρεύμα, ύδρευση, οπτικοακουστικός
εξοπλισμός, επίπλωση, ενοικίαση φυτών, τηλέφωνο, ενοικίαση video, fax, Η/Υ,
τηλεοράσεων, γραφική ύλη, ειδική φύλαξη, καθαριότητα)
Άλλα συναφή έξοδα
ΕΞΟΔΑ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Προσωπικό επιχείρησης (αμοιβές εκτός έδρας, μετακίνηση, εισιτήρια, διαμονή,
διατροφή, διασκέδαση)
Επιτόπιο προσωπικό
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Έξοδα εκπαίδευσης
Άλλα συναφή έξοδα
ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ
Διαφημιστικό-ενημερωτικό υλικό
Διαφημιστικά δώρα
Προσκλήσεις
Χορηγίες, ειδικές εκδηλώσεις
Καταχωρήσεις συμμετοχής στον επίσημο κατάλογο της έκθεσης
Καταχωρήσεις στον τύπο
Δαπάνες σε άλλα διαφημιστικά σημεία (επιδαπέδια, εναέρια, κλπ)
Πακέτα τύπου, φωτογραφικό υλικό, βίντεο
Ιστοσελίδα, διαδίκτυο
Οργάνωση συνεντεύξεων τύπου, γευμάτων, δεξιώσεων
Άλλα συναφή έξοδα
ΕΞΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Προσκλήσεις εμπορικών αγοραστών
Δώρα
Φιλοξενία
Άλλα συναφή έξοδα
Πηγή: Ποζρικίδης, Τεχνικές Συμμετοχής σε Εμπορικές Εκθέσεις, 1999.
Γίνεται λοιπόν ξεκάθαρο, έπειτα και από την παράθεση του παραπάνω πίνακα
ότι τα επιμέρους έξοδα είναι πολύ περισσότερα από εκείνα που αφορούν την ενοικίαση
του χώρου, και μπορούν σωρευτικά να αποτελέσουν ένα μεγάλο μέρος του
προϋπολογισμού συμμετοχής της επιχείρησης.
Κλείνοντας, αξίζει να αναφερθεί ότι σε μία έρευνα που έκανε ο Poorani (1996),
φαίνεται να υπάρχει μια σημαντική συσχέτιση μεταξύ του προϋπολογισμού μάρκετινγκ
μιας επιχείρησης και της αποτελεσματικότητας της συμμετοχής σε εμπορική έκθεση,
πράγμα που ενισχύει την άποψη ότι οι εταιρείες που σχεδιάζουν εκ των προτέρων τη
δέσμευση οικονομικών πόρων για τη συμμετοχή τους σε εμπορική έκθεση,
παρουσιάζονται σε γενικές γραμμές να είναι καλύτερα προετοιμασμένες να
μεγιστοποιήσουν την απόδοση των επενδύσεών τους σε αυτές τις δραστηριότητες.
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4.3.5 Το Δίλλημα της Προσωπικής ή Ομαδικής Συμμετοχής
Μία ακόμη σημαντική απόφαση που πρέπει να πάρουν οι υπεύθυνοι μάρκετινγκ
μίας επιχείρησης που ενδιαφέρεται να πάρει μέρος σε μία εμπορική έκθεση είναι και το
αν η συμμετοχή αυτή θα είναι αποκλειστικά της επιχείρησης ή θα γίνει σε συνεργασία
με άλλες επιχειρήσεις σε ένα ομαδικό εθνικό περίπτερο στην έκθεση (Ποζρικίδης,
1999). Ένα πρώτο κριτήριο για να παρθεί αυτή η απόφαση είναι οι περιορισμοί που
μπορεί να τίθενται από τον προϋπολογισμό της επιχείρησης. Όπως είναι φανερό, για
μία επιχείρηση που δεν έχει τη δυνατότητα να επωμιστεί η ίδια όλα αυτά τα έξοδα
συμμετοχής, η επιλογή του να αποτελέσει μέρος ενός ομαδικού περιπτέρου σε μία
εμπορική έκθεση αποτελεί μία καλή εναλλακτική για αυτή. Παλαιότερα, όπως αναφέρει
ο Ποζρικίδης (1999), η απάντηση σε αυτό το δίλλημα φαινόταν απλούστερη, καθώς ο
Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (World Trade Organization-WTO) ενθάρρυνε
περισσότερο την πολιτική κρατικών επιδοτήσεων για συμμετοχή σε εμπορικές
εκθέσεις, πράγμα που έκανε την οικονομική συμβολή των επιχειρήσεων πολύ μικρή.
Στα επόμενα χρόνια, έως και σήμερα, οι νέες συνθήκες της παγκόσμιας οικονομίας
μείωσαν σε μεγάλο βαθμό αυτές τις κρατικές επιδοτήσεις, με αποτέλεσμα να κάνουν
και πάλι αυτό το δίλλημα άξιο περισσότερης προσοχής και σκέψης.
Ένα δεύτερο κριτήριο για τη λήψη αυτής της απόφασης είναι και το επίπεδο
εμπειρίας που διαθέτει μία επιχείρηση στο να εκθέτει (Ποζρικίδης, 1999). Για
επιχειρήσεις που συμμετέχουν για πρώτη φορά σε εμπορική έκθεση, και κυρίως για
εκείνες που δεν διαθέτουν τον απαραίτητο χρόνο, γνώση, και χρήματα για να κάνουν
την ανάλογη έρευνα και προετοιμασία για την συμμετοχή τους, η καλύτερη επιλογή
είναι η συμμετοχή σε ομαδικό περίπτερο. Αυτό συνεπάγεται για αυτούς όλα τα
οικονομικά και διοικητικά οφέλη, αλλά και πλεονεκτήματα όπως δημοσιότητα, κύρος
και επαφές. Από την άλλη βέβαια ελλοχεύει ο κίνδυνος ο εκθέτης να επαναπαυθεί στην
“ευκολία” της ομαδικής συμμετοχής και να μην επιδιώξει ο ίδιος να έχει ενεργό
συμμετοχή στη φάση της προετοιμασίας ώστε να διδαχθεί από αυτή (Ποζρικίδης,
1999).
Κλείνοντας, μειονεκτήματα που έχει μία ομαδική συμμετοχή και θα πρέπει να
εξετάσει εάν είναι σε θέση να ελέγξει και να δεχτεί μία επιχείρηση, είναι ότι θα πρέπει
να ακολουθήσει τους γενικούς όρους που τίθενται από τον διοργανωτή σε όλα τα μέρη
του περιπτέρου, ότι η επιτυχία της συμμετοχής εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις
ικανότητες του διοργανωτή και την προσοχή που αυτός θα επιδείξει και τέλος ότι μέσα
στον αριθμό των συνεκθετών χάνεται η μοναδικότητα της επιχείρησης και των
προϊόντων της (Ποζρικίδης, 1999).
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4.3.6 Κάνοντας την Παρουσία μίας Επιχείρησης σε Εμπορική Έκθεση Γνωστή
Εφόσον μια επιχείρηση λάβει την απόφαση να συμμετάσχει ως εκθέτης σε μία
εμπορική έκθεση, ένα από τα πρώτα βασικά βήματα που πρέπει να κάνει, είναι να
γνωστοποιήσει την απόφασή της αυτή στο ευρύ κοινό και ειδικότερα στους πελάτες
εκείνους που θέλει να συναντήσει στην έκθεση. Ακόμη και αν θεωρητικά η προβολή
αυτή φαίνεται εύκολο να συμβεί, ένας εκθέτης δεν θα πρέπει να επαναπαυθεί στην
προώθηση που αναλαμβάνει να κάνει ο οργανωτής της έκθεσης, για την εμπορική
έκθεση ως σύνολο, αλλά θα πρέπει ο ίδιος να λάβει δράση, στο χρονικό διάστημα που
μεσολαβεί έως τη διεξαγωγή της και να κάνει την παρουσία του εκεί γνωστή, μέσω
ενός προσεκτικά σχεδιασμένου πλάνου προώθησης (Herbig et al., 1998).
Ενώ κατά τη διεξαγωγή μίας εμπορικής έκθεσης το προσωπικό που βρίσκεται
στο περίπτερο μίας επιχείρησης διαθέτει μόλις λίγα δευτερόλεπτα για να προσελκύσει
σε αυτό τους επισκέπτες, κομμάτι για το οποίο έχει προηγηθεί σχεδιασμός μηνών και
αντίστοιχη εκπαίδευση, ένας εκθέτης που σοβαρά συμμετέχει σε μία εμπορική έκθεση,
δεν μπορεί να βασιστεί στην αποτελεσματικότητα αυτών και μόνο των τεχνικών
προσέλκυσης, ή σε μία για παράδειγμα ελκυστική διακόσμηση του περιπτέρου. Θα
πρέπει να έχει προσελκύσει, κυρίως τους βασικούς του πελάτες, πριν την έναρξη της
συμμετοχής (Paget, 1978).
Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους ο εκθέτης μπορεί να καταφέρει να
προβάλει τη συμμετοχή του στην εμπορική έκθεση, να δημιουργήσει την επιθυμητή
κινητικότητα στο περίπτερό του και να προσελκύσει το ενδιαφέρον παλαιών και νέων
πελατών-επισκεπτών. Η αποστολή επίσημων προσκλήσεων, όπου αναγράφεται και ο
αριθμός του stand στο οποίο μπορεί ο επισκέπτης να βρει την επιχείρηση στην
εμπορική έκθεση, η αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
καθώς και διαφημίσεις σχετικές με τη συμμετοχή στην έκθεση, είναι κάποιες μόνο από
τις κινήσεις που μπορεί να κάνει ένας εκθέτης για να προβληθεί (Dwyer and Tanner,
2006; Herbig et al., 1998; Poorani, 1996; Bellizzi and Lipps, 1984). Επιπλέον,
προσκλήσεις ή ακόμη και προπληρωμένα εισιτήρια για την εμπορική έκθεση και για
εκδηλώσεις στα πλαίσια αυτής, που χορηγούνται από την επιχείρηση-εκθέτη, είναι
προωθητικά μέσα που χρησιμοποιούνται συχνά (Herbig et al., 1998).
Όσον αφορά τη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για αποστολή
προσκλήσεων και διαφημιστικών μηνυμάτων (direct mail), ως μέσο γνωστοποίησης και
προβολής της συμμετοχής σε μία εμπορική έκθεση, αυτό φαίνεται να αποτελεί το πιο
διαδεδομένο μέσο για τις επιχειρήσεις (Dwyer and Tanner, 2006). Πολλές από αυτές
μάλιστα, αγοράζουν από τους διοργανωτές εμπορικών εκθέσεων λίστες με τις
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ηλεκτρονικές διευθύνσεις των επισκεπτών-πελατών ή χρησιμοποιούν τη δική τους βάση
δεδομένων (Poorani, 1996). Σε αυτό το κομμάτι υπάρχουν δύο διαφορετικές κυρίαρχες
απόψεις. Σύμφωνα με την πρώτη, μία επιχείρηση εκθέτης θα πρέπει να αποστέλλει
μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλους τους ήδη καταχωρημένους
συμμετέχοντες μίας εμπορικής έκθεσης ή έστω σε εκείνους που πληρούν συγκεκριμένα
κριτήρια που αυτή μπορεί να θέτει. Στόχο σε αυτή την περίπτωση αποτελεί η αύξηση
του μεριδίου συμμετοχής ή η αύξηση του ποσοστού των συμμετεχόντων που
επισκέπτονται το περίπτερο της επιχείρησης στην εμπορική έκθεση. Σύμφωνα με την
δεύτερη άποψη, η επιχείρηση εκθέτης πρέπει να στέλνει μηνύματα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου μόνο στους βασικούς πελάτες από τη δική της βάση δεδομένων. Αυτό
βέβαια προϋποθέτει την ύπαρξη της συγκεκριμένης βάσης δεδομένων στην επιχείρηση.
Πεποίθηση αυτής της σχολής αποτελεί το γεγονός ότι η αποστολή μηνυμάτων σε όλους
τους συμμετέχοντες της εμπορικής έκθεσης ανεξέλεγκτα, δεν αυξάνει με αποδοτικό
τρόπο τον αριθμό των συμμετεχόντων σε αυτή (Dwyer and Tanner, 2006).
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι έρευνες δείχνουν ότι η αποστολή προσκλήσεων
από τις εταιρίες-εκθέτες στους πελάτες τους, αποτελούν έναν ακόμη βασικό λόγο για
τον οποίο οι τελευταίοι συμμετέχουν στην εμπορική έκθεση. Στην περίπτωση αυτή
βέβαια, οι επιχειρήσεις υπόκεινται στον κίνδυνο να φέρουν οι ίδιες τους εν δυνάμει
πελάτες τους και σε ένα ανταγωνιστικό περίπτερο. Από την άλλη, εάν δεν στείλουν οι
ίδιες προσκλήσεις και το κάνει ένας ανταγωνιστής τους, υπάρχει το ακόμη χειρότερο
ενδεχόμενο ο πελάτης-επισκέπτης να μην επισκεφθεί ποτέ το δικό τους stand στην
εμπορική έκθεση (Dwyer and Tanner, 2006).
Κλείνοντας, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι όποιο και αν είναι το πλάνο που
ακολουθεί μία επιχείρηση για την προβολή και προώθηση της συμμετοχής της σε μία
εμπορική έκθεση, αυτό θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να συνάδει με το θέμα και το
ύφος της ίδιας της εμπορικής έκθεσης, να είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τον σκοπό της
συμμετοχής και τους στόχους μάρκετινγκ και να προδιαθέτει με τρόπο ευχάριστο τους
πελάτες να επισκεφθούν το περίπτερο της επιχείρησης στην εμπορική έκθεση (Paget,
1978).
4.4 Εκθεσιακή Πολιτική
4.4.1 Επιλογή Εκθεμάτων και Παράγοντες που την Επηρεάζουν
Εφόσον λοιπόν η επιχείρηση ακολουθήσει σωστά τα βήματα της προεκθεσιακής πολιτικής που περιγράφηκαν παραπάνω, θα πρέπει να περάσει στο επόμενο
στάδιο, αυτό της εκθεσιακής πολιτικής, και στην υλοποίησή της. Ένα από τα πράγματα
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στο οποίο πρέπει να στρέψει αρχικά την προσοχή της είναι ο πρωταγωνιστής όλης
αυτής της συζήτησης, που δεν είναι άλλος από το προϊόν της επιχείρησης, που θα
αποτελέσει το έκθεμά της στην εμπορική έκθεση.
Αρχικά η επιχείρηση, ακολουθώντας τον προγραμματισμό που έχει κάνει και
τους στόχους που έχει θέσει, πρέπει να επιλέξει το προϊόν ή τα προϊόντα, εάν διαθέτει
μία σειρά προϊόντων, που θα εκθέσει, καθώς και τον αριθμό αυτών (Ποζρικίδης, 1999).
Συνήθως αυτού του είδους οι αποφάσεις επηρεάζονται από την αγορά στόχο στην οποία
απευθύνεται η επιχείρηση και τις προοπτικές του προϊόντος σε αυτή, το μέγεθος του
εκθετηρίου χώρου που διατίθεται στη επιχείρηση αλλά και τη γκάμα των προϊόντων
της. Ένα ακόμη στοιχείο που θα πρέπει να ληφθεί σίγουρα υπόψη από την επιχείρησηεκθέτη είναι η διαθεσιμότητα στις αποθήκες της των προϊόντων που εκθέτει, ή
αντίστοιχα ο χρόνος και η δυνατότητά της να καλύψει παραγγελίες που πιθανόν λάβει
κατά τη διάρκεια της έκθεσης (Ποζρικίδης, 1999). Τέλος, οι κινήσεις και η στάση του
ανταγωνισμού, καθώς και ο κύκλος ζωής των προϊόντων είναι παράμετροι που ασκούν
επιρροή σε αυτή την απόφαση. Ως επί το πλείστον, προτιμούνται προϊόντα που
βρίσκονται στη φάση εισόδου ή ανάπτυξης του κύκλου ζωής, έναντι εκείνων που είναι
στη φάση ωρίμανσης ή εξόδου από την αγορά. Σε κάθε περίπτωση, όποια και αν είναι η
τελική επιλογή της επιχείρησης σχετικά με τα εκθέματα της, ένας γενικός κατάλογος με
το σύνολο των προϊόντων της πρέπει να υπάρχει στο stand της καθ’ όλη τη διάρκεια της
παρουσίας της στην εμπορική έκθεση (Ποζρικίδης, 1999).
Το επόμενο βήμα, αφορά πιο πρακτικά θέματα, όπως είναι η μεταφορά και
τοποθέτηση των εκθεμάτων στο χώρο της εμπορικής έκθεσης. Για το λόγο αυτό ο
εκθέτης θα πρέπει να επιλέξει με προσοχή τη μεταφορική εταιρία με την οποία θα
συνεργαστεί και να εξετάσει την αξιοπιστία των παροχών της στη χώρα στην οποία
διεξάγεται η έκθεση. Για ευπαθή προϊόντα, θα πρέπει να μεριμνήσει για την ειδική
συσκευασία τους και την κατάλληλη χρήση γλωσσών στις ετικέτες. Ένα δύσκολο
κομμάτι κατά τη μεταφορά είναι αυτό που σχετίζεται με τον εκτελωνισμό των
προϊόντων, ευθύνη την οποία πρέπει η επιχείρηση να αναθέσει σε ένα έμπειρο
εκτελωνιστικό γραφείο ώστε να μη δημιουργηθούν απρόβλεπτα προβλήματα που
μπορεί να φτάσουν έως και σε απουσία από την εμπορική έκθεση (Ποζρικίδης, 1999).
Τέλος, σημαντικότατο κομμάτι για το οποίο πρέπει να ενημερωθεί η επιχείρηση που θα
εκθέσει, είναι το σχετικό με τα προϊόντα της ισχύον νομικό πλαίσιο στη χώρα όπου
διεξάγεται η εμπορική έκθεση. Ειδικά για προϊόντα ποτών, τροφίμων, καλλυντικών ή
φαρμάκων, η κάθε χώρα έχει διαφορετικά κριτήρια καταλληλότητας και εισαγωγής.
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4.4.2 Επιλογή, Σχεδιασμός και Υποστήριξη του Stand στην Εμπορική Έκθεση
Το stand της επιχείρησης στην εμπορική έκθεση παίζει κυρίαρχο ρόλο στη
συνολική εκθεσιακή συμμετοχή. Για το λόγο αυτό η επιχείρηση θα πρέπει να
επιμεληθεί με προσοχή και λεπτομέρεια την κατασκευή, διακόσμηση και στελέχωσή
του, καθώς αυτό θα αποτελεί την εικόνα της όλης προσπάθειας που έχει προηγηθεί.
Προκειμένου ο εκθέτης να επιλέξει το στυλ που επιθυμεί να ακολουθήσει στη
διακόσμηση του stand του στην εμπορική έκθεση, θα πρέπει να έχει κατά νου, ότι αυτό
αποτελεί κομμάτι του συνολικού μίγματος μάρκετινγκ της επιχείρησης και επομένως θα
πρέπει να συμβαδίζει με αυτό και να εγείρει την προσοχή των επισκεπτών με τρόπο
θετικό και όχι προκλητικό (Ποζρικίδης, 1999).
Μία ενδιαφέρουσα συσχέτιση της στρατηγικής που θέλει να ακολουθήσει μία
επιχείρηση σε μία εμπορική έκθεση και την επιλογή και διαμόρφωση του περιπτέρου
της με βάση αυτή, παρουσιάζει στη μελέτη της η UFI (n.d.). Συγκεκριμένα, όπως
αναφέρθηκε στην αμέσως προηγούμενη παράγραφο, η επιχείρηση πρέπει να επιλέξει τα
εκθέματα της με βάση κάποιους παράγοντες αλλά και τους στόχους της. Με όμοιο
τρόπο, θα πρέπει να επιλέξει και τον τύπο και σχεδιασμό του stand της στην εμπορική
έκθεση. Εάν συνδυάσουμε τις δυνητικές αγορές στις οποίες μπορεί να απευθύνεται ένας
εκθέτης, με τους πιθανούς τύπους προϊόντων (νέα ή γνωστά), μπορούν να προκύψουν
τέσσερις διαφορετικές στρατηγικές προσέγγισης της αγοράς (Ansoff, 1987). Εάν
θελήσουμε να επεκταθούμε ακόμη περισσότερο, μιλώντας για το εκθεσιακό στυλ που
θα επιλέξει η επιχείρηση να ακολουθήσει, θα πρέπει να πούμε ότι αυτό ουσιαστικά
είναι που παρέχει μία κατευθυντήρια γραμμή για την επιλογή του σχεδιασμού του stand
και των εργαλείων μάρκετινγκ, καθώς και την τελική εφαρμογή τους (Beier, 1997).
Συνδυάζοντας τα δύο παραπάνω (εκθεσιακή στρατηγική βάσει προϊόντων και
εκθεσιακό στυλ) προκύπτει η γνωστή μήτρα Ansoff για την εκθεσιακή στρατηγική,
στην οποία μία επιχείρηση-εκθέτης μπορεί να τοποθετηθεί βάσει των στόχων της και να
ακολουθήσει την αντίστοιχη προτεινόμενη πολιτική για το stand της. Ακολουθεί η
παρουσίαση της μήτρας και η αναλυτική περιγραφή του κάθε τύπου στρατηγικής.
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Σχήμα 1. Μήτρα Ansoff για την Εκθεσιακή Στρατηγική

Customer Oriented Exhibition
Style

Product Oriented Exhibition Style

Contact Oriented Exhibition Style

Advisory Oriented Exhibition Style

Πηγή: UFI- The Role Of Exhibitions In The Marketing Mix, n.d.


Στρατηγική Επέκτασης στην Αγορά – Εκθεσιακό Στυλ Προσανατολισμένο
στον Πελάτη
Σύμφωνα με τη στρατηγική επέκτασης στη αγορά, ο εκθέτης χρησιμοποιώντας
τα είδη γνωστά του προϊόντα προσπαθεί να αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερο
μερίδιο στην ήδη υπάρχουσα αγορά που απευθύνεται, είτε μέσω της αύξησης
της ποσότητας αγορών από τους υπάρχοντες πελάτες, είτε από την απόκτηση
νέων πελατών. Σε αυτή την περίπτωση, εφόσον το προϊόν είναι ήδη γνωστό,
αυτό στο οποίο θα πρέπει να εστιάσει ο εκθέτης κατά τη συμμετοχή του είναι η
εξυπηρέτηση των πελατών και η ανάπτυξη των σχέσεων με αυτούς. Συνεπώς,
όσον αφορά το stand, ο εκθέτης κατά το σχεδιασμό του θα πρέπει να φροντίσει
να υπάρχει αρκετός χώρος για την εξυπηρέτηση των πελατών και για
συζητήσεις με αυτούς, αφού η πολιτική που θα ακολουθηθεί θα είναι κυρίως
πελατοκεντρική. Επίσης καλό είναι να υπάρχει η δυνατότητα διοργάνωσης
επιπλέον εκδηλώσεων στο stand που θα προσελκύουν πελάτες (UFI, n.d.).
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Στρατηγική Ανάπτυξης Προϊόντος – Εκθεσιακό Στυλ Προσανατολισμένο στο
Προϊόν
Αυτού του είδους η στρατηγική στρέφει την προσοχή της στην πώληση νέων
προϊόντων στους υπάρχοντες πελάτες. Για το σκοπό αυτό πρέπει να
κατοχυρωθεί η δυνατότητα παρουσίασης του προϊόντος και των εφαρμογών
του. Σε όρους σχεδιασμού του stand, αυτό μεταφράζεται ως εξασφάλιση του
απαιτούμενου χώρου όπου το προσωπικό θα έχει τη δυνατότητα να προβεί σε
επίδειξη του προϊόντος και του τρόπου που χρησιμοποιείται (UFI, n.d.).



Στρατηγική Ανάπτυξης της Αγοράς – Εκθεσιακό Στυλ Προσανατολισμένο στις
Επαφές
Με την στρατηγική ανάπτυξης της αγοράς, ένας εκθέτης επιδιώκει να αποκτήσει
νέους πελάτες για τα ήδη υπάρχοντα και γνωστά προϊόντα του. Εφόσον λοιπόν
ο εκθέτης απευθύνεται σε νέες αγορές, κάθε προσπάθειά του είναι στραμμένη
στη δημιουργία επαφών και σε μία σωστή και καλή προβολή του στην εμπορική
έκθεση. Ο σχεδιασμός του stand συνεπώς, θα πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να
διευκολύνει την προσέλκυση και προσέγγιση των νέων πελατών σε αυτό, ένα
δηλαδή ανοιχτού τύπου stand σε κάποιο κεντρικό σημείο της εμπορικής
έκθεσης αποτελεί σε αυτή την περίπτωση την καλύτερη επιλογή (UFI, n.d.).



Στρατηγική Διαποίκιλσης – Εκθεσιακό Στυλ Προσανατολισμένο στην
Ενημέρωση των Πελατών
Σε αυτή την περίπτωση, ο εκθέτης με ένα νέο προϊόν προσπαθεί να εισέλθει σε
μία νέα για αυτόν αγορά, πράγμα που καθιστά ακόμη πιο δύσκολη τη θέση του
λόγω έλλειψης προηγούμενης εμπειρίας και γνώσεων. Αυτό που κρίνεται
σημαντικό σε αυτή την περίπτωση είναι τόσο το νέο προϊόν και brand να
μπορούν να προβληθούν, όσο και να υπάρχει ένας ήρεμος χώρος όπου θα
μπορούν να γίνονται συζητήσεις κυρίως συμβουλευτικού περιεχομένου αλλά
και ανάπτυξης επαφών με ειδικούς του χώρου. Έτσι, μία επιλογή σχετικά με το
σχεδιασμό του stand, είναι αυτό να διαχωριστεί σε δύο διαμερίσματα, καθένα εκ
των οποίων καλύπτει τις παραπάνω διαφορετικές ανάγκες (UFI, n.d.).

4.4.2.1 Τύποι Stand/Περιπτέρων
Το περίπτερο της επιχείρησης στην εμπορική έκθεση αποτελεί ένα από τα πιο
φανερά εργαλεία μάρκετινγκ που αυτή διαθέτει, αντιπροσωπεύει την ίδια την εταιρία
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αλλά και την αισθητική της και είναι ένα από τα πρώτα πράγματα που οι επισκέπτες θα
συγκρίνουν ανάμεσα σε αυτή και τους ανταγωνιστές της, ακόμη και πριν ή χωρίς
καθόλου να το επισκεφθούν. Για τους λόγους αυτούς η επιλογή του δεν πρέπει να
γίνεται τυχαία. Υπάρχουν διάφοροι τύποι περιπτέρων που ένας εκθέτης μπορεί να
επιλέξει και οι οποίοι κυρίως προκύπτουν από τον καταμερισμό του χώρου και τα
σημεία πρόσβασης σε αυτόν. Οι τέσσερις βασικότεροι τύποι είναι αυτοί που
περιγράφονται στη συνέχεια (UFI, n.d.).


Row Booth
Ουσιαστικά πρόκειται για τον τύπο εκείνο του περιπτέρου που βρίσκεται σε
σειρά με τα υπόλοιπα, έχει δηλαδή παρακείμενους θαλάμους στις δύο πλαϊνές
πλευρές του και χωρίζεται στο πίσω μέρος με τοίχο, στην άλλη πλευρά του
οποίου συνήθως βρίσκεται ένα αντίστοιχο περίπτερο. Επομένως, η εμπρόσθια
πλευρά του είναι η μοναδική που είναι ανοικτή προς το διάδρομο και άρα και
στο κοινό. Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις αυτός ο τύπος περιπτέρου έχει δύο
πλευρές ανοιχτές σε παράλληλους διαδρόμους.



Corner Booth
Τα γωνιακά περίπτερα είναι εκείνα που βρίσκονται στο τέλος μία σειράς
περιπτέρων. Όπως είναι λογικό, παρέχει πρόσβαση από δύο ανοιχτές προς τους
διαδρόμους πλευρές. Συνήθως έχει τον ίδιο διαθέσιμο χώρο με ένα περίπτερο σε
σειρά, το γεγονός όμως ότι έχει δύο πλευρές ανοιχτές το καθιστά πιο αποδοτικό,
αφού αναμένεται να έχει πρόσβαση σε αυτό μεγαλύτερος αριθμός επισκεπτών.



End Booth
Αυτός ο τύπος περιπτέρου βρίσκεται επίσης στο τέλος μία σειράς αλλά
περιβάλλεται από τρείς πλευρές από διαδρόμους. Συνεπώς είναι περισσότερο
ελκυστικό και αντιπροσωπευτικό εάν αξιοποιηθεί σωστά, γεγονός που το
καθιστά ανώτερο ποιοτικά σε σχέση με τα προαναφερόμενα.



Block Booth or Island Booth
Αυτός ο τελευταίος τύπος περιπτέρου συνορεύει και από τις τέσσερις πλευρές
του με διαδρόμους, πράγμα που το καθιστά ευκολότερα προσβάσιμο από τους
επισκέπτες και άξιο προσοχής, καθώς είναι απολύτως ανεξάρτητο από τα
υπόλοιπα περίπτερα. Τα πλεονεκτήματά του αυτά βέβαια το καθιστούν και τον
ακριβότερο τύπο περιπτέρου, γεγονός που συνοδεύεται και από υψηλότερες
δαπάνες για τη συναρμολόγηση και τοποθέτηση του, λόγω της πιο πολύπλοκης
σχεδίασής του.
75

Το σχήμα 2 μπορεί να βοηθήσει περισσότερο στην κατανόηση των τύπων περιπτέρων
που μόλις περιγράφηκαν.
Σχήμα 2. Τύποι περιπτέρων σε εμπορική έκθεση.
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Πηγή: UFI- The Role Of Exhibitions In The Marketing Mix, n.d.

4.4.2.2 Διαχωρισμός του Περιπτέρου και Λειτουργία της Κάθε Περιοχής
Το κάθε περίπτερο διαχωρίζεται συνήθως σε τέσσερεις επιμέρους χώρους,
καθένας από τους οποίους χρησιμοποιείται για διαφορετικό σκοπό. Μία ενδεικτική
εικόνα του πώς νοείται ο διαχωρισμός αυτός, δίνεται από το σχήμα 3, όπου
απεικονίζεται ένα γωνιακό stand.
Σχήμα 3. Διαχωρισμός ενός stand σε επιμέρους χώρους.

Πηγή: UFI- The Role Of Exhibition In The Marketing Mix, n.d.
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Ο πρώτος χώρος, ο πιο εξωτερικός θα λέγαμε, είναι η λεγόμενη ‘‘περιοχή
προσανατολισμού’’ (area of orientation), η οποία ουσιαστικά χρησιμοποιείται για να
αποσπάσει την προσοχή των επισκεπτών με διάφορους τρόπους. Ένας από αυτούς
μπορεί να είναι το στήσιμο σταθερών και ανεξάρτητων αντικειμένων, όπως είναι για
παράδειγμα το logo της επιχείρησης, τα οποία παραπέμπουν στην ταυτότητά της (UFI,
n.d.).
Ο αμέσως επόμενος χώρος, είναι αυτός στον οποίο γίνεται η επίδειξη των
προϊόντων (area of presentation). Εκεί πρέπει να παρουσιαστούν τα πλεονεκτήματα και
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προϊόντος από το προσωπικό του περιπτέρου. Σε
αυτόν το χώρο γίνεται ουσιαστικά η πρώτη επαφή του προσωπικού με τους επισκέπτες,
οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να αποσπάσουν τις πληροφορίες που επιθυμούν και
ενδεχομένως κάποιο δείγμα του προϊόντος (UFI, n.d.).
Μία αποκομμένη από το πολύβουο περιβάλλον της εμπορικής έκθεσης περιοχή
είναι ο χώρος των διαβουλεύσεων (area of consultation). Στο χώρο αυτόν γίνονται
συζητήσεις και διαπραγματεύσεις, χωρίς οι συμμετέχοντες να ενοχλούνται από ότι
συμβαίνει στον υπόλοιπο χώρο του stand και της εμπορικής έκθεσης. Προτείνεται,
αυτός ο χώρος να ακολουθεί τη σχεδίαση ενός χώρου συνεδριάσεων. Επίσης, ο μέσος
χρόνος παραμονής ενός επισκέπτη σε ένα stand έχει υπολογιστεί ότι είναι 11,8 λεπτά,
πράγμα που το προσωπικό πρέπει να εκμεταλλευτεί δημιουργικά και παραγωγικά (UFI,
n.d.).
Τελευταίος έρχεται ο χώρος των logistics (area of logistics). Πρόκειται για μία
περιοχή που δε χρησιμοποιείται από τους επισκέπτες και διαθέτει καθαρά λειτουργικό
σχεδιασμό που αποτελείται από αποθήκες, μικρά πίσω γραφεία, κουζίνα και χώρο
αναψυχής και εστίασης. Η επιφάνεια αυτής της περιοχής είναι συνάρτηση του μεγέθους
του περιπτέρου και για το λόγο αυτό τα μικρότερα περίπτερα μερικές φορές δεν έχουν
αυτήν την περιοχή καθόλου. Αντίστροφα, στα μεγαλύτερα περίπτερα η σημασία του
χώρου των logistics μεγαλώνει, καθώς αυτός μπορεί να συγκριθεί με κεντρικά γραφεία
(headquarters), όπου πολλές αρμοδιότητες πρέπει να είναι συντονισμένες (UFI, n.d.).

4.4.2.3 Επιμέρους Διαδικαστικές Λεπτομέρειες
Πέραν της επιλογής του καταλληλότερου τύπου stand και των θεμάτων
χωροταξίας που αναφέρθηκαν παραπάνω, μία επιχείρηση-εκθέτης θα πρέπει να
μεριμνήσει

και

για

ζητήματα

όπως

η

συναρμολόγηση

προγραμματισμός, αλλά και ζητήματα οικονομικού περιεχομένου.
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του,

ο

χρονικός

Ξεκινώντας λοιπόν από το κομμάτι της συναρμολόγησης, μία πρώτη επιλογή
που θα πρέπει να κάνει ο εκθέτης είναι το αν θα χρησιμοποιήσει δικά του συνεργεία ή
θα αναθέσει το έργο σε μία εταιρία εξειδικευμένη στο αντικείμενο των εκθεσιακών
κατασκευών (Ποζρικίδης, 1999; UFI, n.d.). Η πρώτη επιλογή προϋποθέτει την ύπαρξη
των κατάλληλων συνεργείων και τη διαθεσιμότητα των απαραίτητων υλικών (UFI,
n.d.). Τα υπέρ και τα κατά για τον εκθέτη, είναι ότι μειώνεται συνήθως το κόστος
εργασίας, αλλά αντίστοιχα μπορεί να επιβαρυνθεί με έξοδα μετακινήσεων και διαμονής
του συνεργείου (Ποζρικίδης, 1999). Στη δεύτερη περίπτωση, που είναι και η πιο
συνήθης εκδοχή, γίνεται ανάθεση του έργου σε εξειδικευμένη εταιρία, με τα οφέλη να
προέρχονται αυτή τη φορά από την τεχνογνωσία που αυτή διαθέτει, το καλύτερο
ποιοτικά αποτέλεσμα και το χαμηλό κόστος. Ένα τελευταίο ενδεχόμενο είναι η χρήση
ενός απλού, τυποποιημένου stand που κάποιοι διοργανωτές παρέχουν, πράγμα που
συνεπάγεται μεν οφέλη οικονομικά, φθείρει όμως την υπόσταση και τη μοναδικότητα
του εκθέτη στην εμπορική έκθεση (Ποζρικίδης, 1999; UFI, n.d.).
Σχετικά με τα οικονομικά ζητήματα που απασχολούν σε αυτό το σημείο έναν
εκθέτη, όπως ήδη αναφέραμε αυτά είναι ύψιστης σημασίας και η τελική απόφαση θα
πρέπει να είναι αποτέλεσμα μελέτης πολλών συνισταμένων. Οι εναλλακτικές επιλογές
που έχει ένας εκθέτης σχετικά με την απόκτηση ενός περιπτέρου είναι είτε να το
αγοράσει, είτε να το ενοικιάσει, είτε τέλος να προβεί σε χρηματοδοτική μίσθωση (το
γνωστό leasing) (UFI, n.d.). Η επιλογή θα πρέπει να γίνεται ανάλογα με την ιδιαίτερη
κατάσταση του κάθε εκθέτη. Η αγορά ενός περιπτέρου, ενδείκνυται σε περίπτωση που
οι υπεύθυνοι μάρκετινγκ θεωρούν ότι θα κάνουν πλήρη χρήση του περιπτέρου και η
αποθήκευση και συντήρηση του είναι ευθύνη της εταιρείας. Η ενοικίαση ενός
περιπτέρου συνεπάγεται πληρωμή για μία χρήση. Σε γενικές γραμμές ο διοργανωτής
της εμπορικής έκθεσης ή η κατασκευάστρια εταιρία εκθεσιακών περιπτέρων παίρνει το
stand πίσω. Τέλος, το leasing αποτελεί έναν ειδικό τύπο χρηματοδότησης. Αν το
περίπτερο θα πρέπει να χρησιμοποιείται συχνά και η εταιρεία δεν θέλει ή δεν είναι σε
θέση να χρηματοδοτήσει το περίπτερο, αυτή η εναλλακτική είναι πολύ ελκυστική. Η
κατασκευάστρια εταιρία του περιπτέρου, που είναι στις περισσότερες περιπτώσεις ο
εκμισθωτής, δέχεται τις πληρωμές leasing και φροντίζει για τη συντήρηση του
περιπτέρου μεταξύ των διοργανώσεων των διαφόρων εμπορικών εκθέσεων (UFI, n.d.).
Τέλος, όπως επίσης έχει αναφερθεί σε προηγούμενα σημεία, οι εμπορικές
εκθέσεις

έχουν

μία

προκαθορισμένη

ημερομηνία

έναρξης

και

συνεπώς

ο

προγραμματισμός του εκθέτη θα πρέπει να συμβαδίζει με αυτή. Ένα ενδεικτικό πλάνο
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χρονικού προγραμματισμού που μας δίνει στη μελέτη της η UFI (n.d.) είναι το
ακόλουθο:
 Εγγραφή στο διοργανωτή (9 μήνες πριν)
 Ενημέρωση και πρόχειρος σχεδιασμός του stand (8 μήνες πριν)
 Προγραμματισμός συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης ( 8 μήνες πριν)
 Κατασκευή του περιπτέρου (6 έως 2 μήνες)
 Προετοιμασία επίπλων, εξοπλισμού και εκθεμάτων (6 έως 1 μήνες)
 Συγκέντρωση υλικών (3 έως 1 μήνες)
 Μεταφορά υλικών (4 έως 3 εβδομάδες)
 Στήσιμο περιπτέρου (2 έως 1 εβδομάδες)
 Παράδοση του περιπτέρου (ημέρα πριν από την έναρξη)
 Αποσυναρμολόγηση περιπτέρου
 Μεταφορά στην επιχείρηση
 Επισκευή και αποθήκευση
4.4.3 Ανθρώπινο Δυναμικό. Η Ψυχή του Περιπτέρου στην Εμπορική Έκθεση
Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία, όχι μόνο της εκθεσιακής πολιτικής, αλλά
της γενικότερης οργάνωσης της συμμετοχής σε μία εμπορική έκθεση, είναι ο λεγόμενος
ανθρώπινος παράγοντας. Αυτός είναι ουσιαστικά που θα λειτουργήσει είτε ως το
αποκορύφωμα μίας καλής εικόνας που μπορεί να δημιουργηθεί μέσω της προεργασίας
που έχει γίνει από τον εκθέτη, είτε σε αντίθετη περίπτωση να επισκιάσει όλη αυτή την
προσπάθεια και να οδηγήσει σε αποτυχία. Συνεπώς, η επιλογή του ανθρώπινου
δυναμικού πρέπει να γίνει προσεκτικά, καθώς η συμπεριφορά και η εξειδίκευσή του
έχουν άμεσο αντίκτυπο στο αποτέλεσμα των επαφών με τους επισκέπτες (Seringhaus
and Rosson, 1998). Εδώ οφείλουμε να σημειώσουμε ότι θα μπορούσαμε να είχαμε
μελετήσει αυτόν τον παράγοντα και σε προ-εκθεσιακό επίπεδο, μιας και η επιλογή και
εκπαίδευση του προσωπικού γίνεται σε εκείνη τη φάση, η συνεχής ωστόσο
παρακολούθησή του κατά τη διεξαγωγή της έκθεσης, μας επιτρέπει να τον
μελετήσουμε και σε αυτό το στάδιο.
Ένα πρώτο βήμα που πρέπει να γίνει από τον εκθέτη, είναι να επιλεγεί ο
αριθμός και η σύνθεση του δυναμικού με το οποίο θα επανδρώσει το stand του στην
εμπορική έκθεση, απόφαση στην οποία θα πρέπει να συνυπολογίσει τόσο το μέγεθος
της συμμετοχής, όσο και το προσδοκώμενο ενδιαφέρον από την αγορά-στόχο (Herbig
et al., 1998; Seringhaus and Rosson, 1998; Poorani, 1996; Ποζρικίδης, 1999). Κάποιες
επιχειρήσεις χρησιμοποιούν άτομα από το μόνιμο προσωπικό τους, από τις
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καταλληλότερες για το σκοπό αυτό ειδικότητες, που γνωρίζουν τόσο την επιχείρηση,
όσο και τα προϊόντα και χαρακτηριστικά τους. Ωστόσο, παρά τις γνώσεις αυτές,
κρίνεται αναγκαία και η εκπαίδευσή τους σε τεχνικές εκθεσιακού μάρκετινγκ, αλλά και
στο πολύ σημαντικό κομμάτι των κοινωνικών κανόνων, κώδικα επικοινωνίας,
πολιτισμικών αξιών και θρησκευτικών πεποιθήσεων της χώρας όπου διεξάγεται η
εμπορική έκθεση αλλά και του κάθε επισκέπτη ξεχωριστά (Dwyer and Tanner, 2006;
Ποζρικίδης, 1999). Το προσωπικό του stand μπορεί να είναι επίσης και εποχικό, αλλά
να ενημερωθεί επαρκώς για την επιχείρηση και τα προϊόντα της ώστε να μπορεί να
ανταπεξέλθει στην παρουσίασή τους (Ποζρικίδης, 1999).
Προσωπική πεποίθηση αποτελεί το ότι η πρώτη επιλογή, της χρήσης δηλαδή του
μόνιμου προσωπικού, εφόσον μπορεί να γίνει η αναγκαία κάλυψη των σταθερών
εργασιών τους κατά το διάστημα διεξαγωγής της εμπορικής έκθεσης, θα εξυπηρετούσε
περισσότερο τις επιχειρήσεις. Ειδικά εκείνες οι εταιρίες που συμμετέχουν συστηματικά
σε εμπορικές εκθέσεις, θα έχουν με αυτό τον τρόπο στελεχωμένο το περίπτερό τους με
προσωπικό άριστα ενημερωμένο για τα προϊόντα και ταυτόχρονα έμπειρο στις
εμπορικές εκθέσεις έπειτα από την τριβή που θα επέρχεται με κάθε συμμετοχή. Επίσης
η επιλογή αυτή μπορεί να προτιμηθεί και από επιχειρήσεις που δε θέλουν να
δημοσιοποιούν σε εξωτερικά πρόσωπα-συνεργάτες τα ‘‘μυστικά’’ της δουλειάς τους.
Όπως στις καθημερινές μας σχέσεις, η πρώτη εντύπωση για ένα άτομο, πριν
συστηθούμε μαζί του, μπορεί να δημιουργείται από την εμφάνισή του, έτσι και στις
εμπορικές εκθέσεις, η εμφάνιση του προσωπικού παίζει μεγάλο ρόλο, τόσο για αυτούς
που θα επισκεφθούν το stand, αλλά ακόμη περισσότερο για εκείνους που δεν θα έρθουν
να γνωρίσουν την επιχείρηση και το μόνο που θα μείνει στη μνήμη τους είναι μία
εικόνα. Για το λόγο αυτό, τόσο η εξωτερική εμφάνιση, όσο και η ψυχοσωματική
κατάσταση του προσωπικού, θα πρέπει να είναι προσεγμένη και να ακολουθεί τα
επιχειρηματικά πρότυπα (Ποζρικίδης, 1999). Η ενδυμασία θα πρέπει να είναι σεμνή,
κομψή και άνετη. Η χρήση αλκοόλ και το κάπνισμα κρίνονται απαγορευτικά, όπως και
η κατανάλωση φαγητού σε κοινή θέα. Η καθαριότητα επίσης είναι απαράβατος
κανόνας. Τέλος, η χρήση ενός badge με το λογότυπο της εταιρίας και το
ονοματεπώνυμο και την ιδιότητα του στελέχους, θεωρούνται βοηθητικά στοιχεία για
τον επισκέπτη (Ποζρικίδης, 1999).
Ένα σωστά εκπαιδευμένο προσωπικό, θα πρέπει να γνωρίζει ότι για έναν
επισκέπτη-πελάτη η προσοχή που θα του δείξει ο συνομιλητής του στο stand είναι
μεγάλης σημασίας. Συνεπώς δεν πρέπει ένα άτομο να εξυπηρετεί ταυτόχρονα πολλούς
πελάτες, αλλά ούτε και να παρεμβαίνει χωρίς να του ζητηθεί, σε συζητήσεις
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συναδέλφων του με πελάτες (Ποζρικίδης, 1999). Από την άλλη, καλό θα είναι η γνώση
που έχει κάθε μέλος του stand για το προϊόν και την επιχείρηση να είναι σφαιρική, ώστε
να αποφεύγονται περιπτώσεις όπου θα χρειάζεται ο πελάτης να παραπέμπεται από το
ένα στέλεχος στο άλλο ώσπου να συγκεντρώσει όλες τις επιθυμητές πληροφορίες.
Επίσης μία μετριοπαθής στάση απέναντι στον ανταγωνισμό, πάντα εκτιμάται. Τέλος, η
αντιμετώπιση των επισκεπτών θα πρέπει πάντα να είναι θετική, ακόμη και σε
περίπτωση άσκησης κριτικής από αυτούς, και να αποφεύγονται προκαταλήψεις που
μπορεί να πηγάζουν από την εμφάνιση και το στυλ του επισκέπτη, καθώς μπορεί να
οδηγήσουν σε λανθασμένες εντυπώσεις (Ποζρικίδης, 1999).
Ένα λάθος που συχνά μπορεί να συμβεί, είναι να επηρεαστεί η ομάδα που
εκπροσωπεί την επιχείρηση στην εμπορική έκθεση από την όλη διαδικασία του
ταξιδιού και διαμονής σε μία ξένη πόλη ή χώρα και να οδηγηθεί σε χαλαρότητα και
κλίμα διακοπών. Ο συντονιστής της συμμετοχής θα πρέπει να φροντίσει να μη συμβεί
κάτι τέτοιο και το προσωπικό του περιπτέρου να δουλεύει παραγωγικά, παρέχοντας του
το σωστό χρόνο για χαλάρωση και ξεκούραση που απαιτείται.
Τελευταίο, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό από τα προηγούμενα, είναι το κομμάτι
της γλώσσας. Η σωστή επικοινωνία είναι το θεμέλιο ενός παραγωγικού διαλόγου,
ειδικά όταν πρόκειται για περιπτώσεις επικοινωνίας μεταξύ εκπροσώπων δύο
διαφορετικών λαών. Η γνώση της αγγλικής γλώσσας είναι πλέον, στην πλειοψηφία των
περιπτώσεων, απαραίτητο προσόν για κάθε εργαζόμενο. Στην περίπτωση των
εμπορικών εκθέσεων που διεξάγονται σε χώρα του εξωτερικού, η γνώση της γλώσσας
της χώρας αυτής, μπορεί να αποτελέσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τον εκθέτη.
Ακόμη όμως και αν οι εργαζόμενοι δεν διαθέτουν αυτό το προσόν, είναι απαραίτητο ο
εκθέτης να προσλάβει έναν καλό διερμηνέα, ώστε να διευκολύνει την επικοινωνία του
με τους ντόπιους επισκέπτες και να αποφύγει πιθανές παρανοήσεις και παρεξηγήσεις.
Δυστυχώς, πολλές από τις επιχειρήσεις-εκθέτες, δε δίνουν την απαραίτητη
βαρύτητα σε αυτή τη διεργασία, διακυβεύοντας την επιτυχία τους στην εμπορική
έκθεση (Poorani, 1996). Στην έρευνα τους, οι Seringhaus and Rosson (1998),
διαπιστώνουν ότι η χρήση μη παραγωγικού προσωπικού στην εμπορική έκθεση και η
έλλειψη παροχής υποστήριξης σε αυτό είναι κάτι που ισχύει για την πλειοψηφία των
εκθετών. Ενώ οι εκθέτες φαίνεται να γνωρίζουν την ανάγκη για τη στελέχωση του
περιπτέρου τους με κατάλληλο προσωπικό, οι δύο μόνο στους τρείς από τους
ερωτηθέντες έχουν ειδικά κριτήρια επιλογής προσωπικού, ενώ μόλις το ένα τέταρτο
παρέχει σε αυτό την απαραίτητη εκπαίδευση. Σχεδόν οι εννέα στους δέκα ερωτηθέντες
επίσης, κρίνουν ως σημαντικότερα στοιχεία εκπαίδευσης του προσωπικού για την
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έκθεση, τη γνώση για το προϊόν και την ικανότητα του να εγείρει το ενδιαφέρον των
επισκεπτών. Τέλος, η προηγούμενη εμπειρία από συμμετοχή σε διεθνή εμπορική
έκθεση αποτελεί κρίσιμο κριτήριο επιλογής, ενώ η γνώση ξένων γλωσσών φαίνεται να
είναι μικρότερης σημασίας.
4.4.4 Ενέργειες Προβολής και Δημοσίων Σχέσεων Κατά τη Διάρκεια της
Εμπορικής Έκθεσης
Πέραν των ενεργειών που περιγράψαμε σχετικά με τη γνωστοποίηση και
προβολή της συμμετοχής σε μία εμπορική έκθεση σε προ-εκθεσιακό επίπεδο, υπάρχουν
και δράσεις οι οποίες προσφέρονται στον εκθέτη κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής της
εμπορικής έκθεσης και συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση.
Κάθε εκθεσιακό κέντρο προσφέρει χώρους για ανάρτηση διαφημιστικών
πινακίδων, πανό ή αφισών, πράγμα που ένας εκθέτης πρέπει να εκμεταλλευτεί και
μάλιστα να προλάβει έγκαιρα να κατοχυρώσει. Ειδικά παλαιότερα, η διανομή
διαφημιστικών και ενημερωτικών εντύπων, εντός ή εκτός του εκθεσιακού χώρου, ήταν
ένα ακόμη διαδεδομένο μέσο προβολής, τα τελευταία όμως χρόνια, στα πλαίσια της
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και ειδικά όσον αφορά στο κομμάτι της ευαισθησίας για
το περιβάλλον, πολλές επιχειρήσεις προσπαθούν να το αντικαταστήσουν με άλλες
δράσεις. Ακουστικά μηνύματα στους χώρους της έκθεσης, μακέτες προϊόντων ή
εγκαταστάσεων, δωρεάν δείγματα, χρήση video, video projectors και τηλεοράσεων,
είναι μερικά από αυτά τα επιπλέον εργαλεία προβολής και προώθησης που μπορεί να
εκμεταλλευτεί ο εκθέτης κατά τη συμμετοχή του (Ποζρικίδης, 1999).
Στο κομμάτι τώρα των δημοσίων σχέσεων, αυτό που πρωτίστως πρέπει να κάνει
ένας εκθέτης, είναι να ενημερωθεί για τις προγραμματισμένες ημέρες και ώρες των
συνεντεύξεων τύπου και ερχόμενος σε επαφή με τα γραφεία τύπου του οργανωτή, να
φροντίσει να προωθήσει το εκθεσιακό υλικό του (Ποζρικίδης, 1999). Γενικότερα, η
ανάπτυξη σχέσεων με άτομα από το χώρο των ΜΜΕ κρίνεται απαραίτητη. Ο τύπος
μπορεί επίσης να συμβάλει στην διείσδυση ενός προϊόντος σε μία νέα αγορά.
Επίσης, παρευρισκόμενοι όπως πολιτικά πρόσωπα, επιφανείς επιχειρηματίες και
στελέχη, εκπρόσωποι κλαδικών φορέων ή της ακαδημαϊκής και επιστημονικής
κοινότητας και διαμορφωτές κοινής γνώμης πρέπει να προσελκύονται με στόχο την
ανάπτυξη σχέσεων οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε ισχυρές συνεργασίες (Dwyer and
Tanner, 2006; Ποζρικίδης, 1999). Πολλές φορές, στελέχη του οργανωτή, λόγω της
θέσης τους, μπορούν να γνωρίζουν πολλά από αυτά τα άτομα και να κάνουν την
γνωριμία ενός εκθέτη με αυτά περισσότερο εύκολη. Γι’ αυτό, ένας εκθέτης θα πρέπει
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να αντιμετωπίζει τα στελέχη του διοργανωτή ως πολύτιμη πηγή πληροφόρησης και να
διατηρεί μαζί τους άριστες σχέσεις (Ποζρικίδης, 1999).
Μία ακόμη δράση που προσφέρει πρόσφορο έδαφος για δημόσιες σχέσεις, είναι
η διοργάνωση παράλληλων συνεδρίων ή εκδηλώσεων κατά τη διάρκεια της έκθεσης,
πράγμα που πολλές φορές αναλαμβάνει ο ίδιος ο διοργανωτής (Vitale and Giglierano,
2002). Ένας εκθέτης θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι παρόν σε αυτού του τύπου
τα γεγονότα, και μάλιστα όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Ποζρικίδης, εάν είναι
δυνατόν και ως εισηγητής, γιατί αυτό θα του δώσει επιπλέον γόητρο. Εάν μάλιστα η
εισήγηση αυτή συνοδεύεται και από δημοσίευση άρθρων σε κάποιο επιστημονικό
περιοδικό ή στον κλαδικό τύπο, αυτό δημιουργεί την εικόνα μίας επιχείρησης με
προηγμένη τεχνογνωσία και εμπειρία στην αγορά (Ποζρικίδης, 1999).
4.4.5 Ημερήσιος Έλεγχος και Ανασυγκρότηση
Ένας στρατηγός που ετοιμάζεται για μία μάχη ή ένας προπονητής ποδοσφαίρου
ή καλαθοσφαίρισης που ετοιμάζεται για έναν αγώνα, έχουν εκπαιδεύσει τους
στρατιώτες και τους παίχτες τους αντίστοιχα και έχουν ετοιμάσει ένα πλάνο για το πώς
θα πολεμήσουν ή θα αγωνιστούν. Όμοια, ένας εκθέτης, εφόσον ξεκαθαρίσαμε ότι η
συμμετοχή σε μία εμπορική έκθεση είναι ένα ‘‘παιχνίδι στρατηγικής’’, πρέπει να
εκπαιδεύσει το προσωπικό του και να ορίσει το πλάνο δράσης του στην έκθεση.
Τι γίνεται όμως όταν φτάνει η ώρα της μάχης ή του αγώνα και τα αποτελέσματα
δεν είναι τα προσδοκώμενα; Στην πρώτη περίπτωση, ο στρατηγός με τους στρατιώτες
οπισθοχωρούν, χαράζουν νέα στρατηγική, ανασυντάσσονται και επιτίθενται εκ νέου.
Όμοια, ένας προπονητής καλεί τους παίκτες του στον πάγκο, οργανώνονται και πάλι,
κάνει τις απαραίτητες αλλαγές στους παίκτες και μπαίνουν στο παιχνίδι. Κάτι
αντίστοιχο είναι λοιπόν αυτό που πρέπει να συμβεί και στην τρίτη περίπτωση. Ένας
εκθέτης, μπορεί βέβαια να έχει κάνει ένα πλάνο πριν την έναρξη της έκθεσης, εάν όμως
εκεί δει ότι αυτό δεν είναι αποδοτικό και ότι οι ενέργειες των ανταγωνιστών
υπερτερούν έναντι των δικών του, τότε θα πρέπει άμεσα να ανασυνταχθεί και να
επιχειρήσει εκ νέου. Σε αυτό μπορεί να τον βοηθήσει ένας συστηματικός έλεγχος μετά
το κλείσιμο της κάθε ημέρας στην εμπορική έκθεση, όπου θα συγκεντρώνεται το
απαραίτητο feedback, θα αποτιμάται το ποσοστό κατά το οποίο τα αποτελέσματα
πιάνουν ή ξεπερνούν τον στόχο και θα αποφασίζεται εάν θα ακολουθείται η ίδια
στρατηγική την επόμενη μέρα ή θα προχωρούν στις αναγκαίες αλλαγές (Herbig et al.,
1998; Ποζρικίδης, 1999).
83

4.5 Μετεκθεσιακή Πολιτική
Η αξιολόγηση των δραστηριοτήτων μίας επιχείρησης, αποτελεί θα λέγαμε την
ολοκλήρωση μίας αποτελεσματικής διαδικασίας διαχείρισης (Rosson and Seringhaus,
1995). Εν ολίγοις, αυτή είναι που αποφασίζει εάν τελικά η συμμετοχή σε μία εμπορική
έκθεση ήταν επιτυχημένη ή όχι, ωστόσο, σε κάθε περίπτωση για να θεωρηθεί
επιτυχημένη, το προσωπικό θα πρέπει να δουλεύει το ίδιο παραγωγικά στο διάστημα
που έπεται το κλείσιμο της έκθεσης. Επίσης, στη διάρκεια της συμμετοχής έχει
συλλεχθεί υλικό για τους επισκέπτες και τον ανταγωνισμό, έχουν προετοιμαστεί ή
κλειστεί συμφωνίες και παραγγελίες και έχουν γίνει επαφές, πράγμα που ο εκθέτης και
το προσωπικό του πρέπει τώρα να επεξεργαστούν και να υλοποιήσουν. Επομένως η
δουλειά στην πραγματικότητα αρχίζει τώρα (Vitale and Giglierano, 2002). Αυτό
αποδεικνύει και η μελέτη των Chu and Chiu (2013), που καταλήγει στο συμπέρασμα
ότι οι μετεκθεσιακές στρατηγικές παίζουν τον σημαντικότερο ρόλο στην επιλογή από
τους επισκέπτες, ενός εκθέτη ως προμηθευτή τους, ακολουθούμενες από τις εκθεσιακές
στρατηγικές. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με προηγούμενες μελέτες (Gopalakrishna and
Lilien, 1995; Rosson and Seringhaus, 1995; Seringhaus and Rosson, 2001; Li, 2007)
που φαίνεται να έδιναν περισσότερη βάση στις εκθεσιακές στρατηγικές.
4.5.1 Τακτοποίηση Οικονομικών και Διαδικαστικών Εκκρεμοτήτων
Πριν, αλλά και κατά τη διάρκεια της εμπορικής έκθεσης, ο εκθέτης
συνεργάστηκε με ένα αριθμό ατόμων που στήριξαν και στελέχωσαν τη συμμετοχή του
στην έκθεση (Ποζρικίδης, 1999). Μετά το πέρας της εμπορικής έκθεσης λοιπόν, ο
εκθέτης πρώτα θα πρέπει να τακτοποιήσει ότι είδους εκκρεμότητες έχει με αυτούς τους
συναλλασσόμενους.
Αρχικά, οικονομικής φύσεως εκκρεμότητες προς το διοργανωτή θα πρέπει
άμεσα να καλυφθούν, ώστε ο εκθέτης να μην καταστεί αφερέγγυος. Ειδικά σε
περίπτωση που αποβλέπει σε μία μελλοντική συμμετοχή, οποιαδήποτε καθυστέρηση
από την πλευρά του προς τον διοργανωτή, θα δυσχεράνει μία μελλοντική τους
συνεργασία.

Επίσης,

θα

πρέπει

να

είναι

συνεπής

και

με

τους

χρόνους

αποσυναρμολόγησης και μεταφοράς των εκθεμάτων, ώστε το περίπτερο να επιστραφεί
έγκαιρα στον διοργανωτή (Ποζρικίδης, 1999).
Πέραν του διοργανωτή, που προφανώς είναι ο σημαντικότερος συνεργάτης του
εκθέτη, άλλα μέρη με τα οποία πρέπει να τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις του ο εκθέτης,
είναι τα συνεργεία και οι εταιρίες κατασκευής του περιπτέρου, η μεταφορική εταιρία, ο
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τουριστικός πράκτορας και τα ξενοδοχεία, ο διερμηνέας που πιθανόν χρησιμοποίησε,
το προσωπικό του περιπτέρου και οι λοιποί εξωτερικοί συνεργάτες.
4.5.2 Μετεκθεσιακή Παρακολούθηση και Επικοινωνία για τη Διασφάλιση της
Επιτυχημένης Συμμετοχής σε μία Εμπορική Έκθεση
Η συνέχιση των διεργασιών μετά το πέρας της συμμετοχής και η
παρακολούθηση τους (post-show follow-up), αποτελεί βασικό συστατικό ενός
επιτυχημένου εκθεσιακού μίγματος μάρκετινγκ (Dwyer and Tanner, 2006). Υπάρχουν
τρείς τουλάχιστον διεργασίες στις οποίες πρέπει να επικεντρωθεί η προσοχή σε αυτή τη
φάση και αυτές έχουν να κάνουν με την εκ νέου επεξεργασία των επαφών με τους
πελάτες στην εμπορική έκθεση, καθώς και με την εξωτερική και εσωτερική επικοινωνία
του αποτελέσματος της συμμετοχής (Stevens, 2005).
Αρχίζοντας λοιπόν από το πρώτο, είναι φανερό πως σε κάθε εμπορική έκθεση οι
επισκέπτες εκφράζουν κάποιες επιθυμίες, είτε αυτές μεταφράζονται ως παραγγελίες
προς τον εκθέτη, είτε ως αναζήτηση πληροφοριών, και αυτές τους οι απαιτήσεις πρέπει
να εκπληρωθούν το συντομότερο δυνατόν (Vitale and Giglierano, 2002; UFI, n.d.).
Όπως μάλιστα χαρακτηριστικά αναφέρουν οι Vitale and Giglierano (2002), λέγοντας το
‘‘συντομότερο δυνατόν’’ εννοούμε χρονικό διάστημα ημερών, όχι εβδομάδων ούτε
μηνών. Όπως σε κάθε προωθητική ενέργεια που δημιουργεί προσδοκίες στους πελάτες,
έτσι και σε αυτή την περίπτωση, η αποτυχία ικανοποίησης αυτών των επιθυμιών σε ένα
εύλογο χρονικό διάστημα μπορεί να αποδειχθεί περισσότερο ζημιογόνα ακόμη και από
την μη αποδοχή τους. Εάν για τον οποιοδήποτε λόγο δεν μπορούν να αποφευχθούν οι
καθυστερήσεις, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να λάβουν ενημέρωση για αυτές, ενώ εκείνοι
που δεν είναι πρόθυμοι να περιμένουν, πρέπει σε κάθε περίπτωση να εξυπηρετηθούν
άμεσα.
Οι επισκέπτες με τους οποίους πρέπει να έρθει σε επικοινωνία ο εκθέτης μπορεί
να είναι είτε κλασσικοί πελάτες, είτε πολύ σημαντικά πρόσωπα (VIPs) από το πολιτικό
γίγνεσθαι για παράδειγμα, είτε εκπρόσωποι ΜΜΕ, πανεπιστημίων και άλλων
οργανισμών. Οι δραστηριότητες οι οποίες μπορεί να ακολουθήσουν με αυτά τα άτομα
στο μετεκθεσιακό στάδιο είναι η αποστολή ενημερωτικού υλικού, το κλείσιμο
συναντήσεων με το προσωπικό των πωλήσεων, πρόσκληση των εν δυνάμει πελατών
στις εγκαταστάσεις τις επιχείρησης, καθώς και διαπραγματεύσεις ή προετοιμασία για το
κλείσιμο συμφωνιών. Για όλες αυτές τις διεργασίες κρίνεται χρήσιμη η ύπαρξη ενός
υπεύθυνου τμήματος ή προσώπου που θα επωμιστεί την διεκπεραίωση τους (UFI, n.d.).
Οι Dwyer and Tanner (2006) προτείνουν μία ενδιαφέρουσα κατηγοριοποίηση των
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προαναφερθέντων ενδιαφερομένων προσώπων (leads) σε τρία επίπεδα, ανάλογα με το
τι έχει προκύψει από τις συζητήσεις μαζί τους στην εμπορική έκθεση. Το επίπεδο Α (Α
Level), αφορά εκείνους τους επισκέπτες-πελάτες, οι οποίοι προτίθενται να προβούν
σύντομα σε κάποια αγορά. Η τακτική στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η άμεση
αποστολή των στοιχείων τους από τον υπάλληλο του περιπτέρου στον κατάλληλο
πωλητή, ο οποίος με τη σειρά του θα έρθει σε επικοινωνία με τους εν λόγω πελάτες
μόλις αυτοί επιστρέψουν από την εμπορική έκθεση στην βάση τους. Στο επίπεδο Β (B
Level), ανήκουν εκείνοι οι υποψήφιοι που ενώ έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους, θα
προβούν σε αγορές αργότερα. Η διαφορά, όσον αφορά το χρονικό ορίζοντα
πραγματοποίησης της αγοράς μεταξύ του Α και Β επιπέδου πελατών, εξαρτάται από
τον κλάδο και τον κύκλο πωλήσεων, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις υπολογίζεται
στις 90 ημέρες. Σε αυτή την περίπτωση, οι υποψήφιοι αυτοί δεν περνάνε άμεσα στο
δυναμικό των πωλήσεων, αλλά η επιχείρηση επικοινωνεί αρχικά μαζί τους μέσω
απαντητικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεπωλήσεων, αφήνοντας
το περιθώριο στους πωλητές να ασχοληθούν με την πρώτη κατηγορία. Τέλος, υπάρχει
και μία τρίτη κατηγορία, αυτή του επιπέδου C (C Level), στην οποία ανήκουν
επισκέπτες που ενδιαφέρονται μεν για τα προϊόντα του εκθέτη, δεν εκδηλώνουν όμως
άμεσο αγοραστικό ενδιαφέρον για αυτά. Σε αυτή την περίπτωση, προτείνεται μία
τυπική επικοινωνία, όπως για παράδειγμα μέσω διαφημιστικού ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (direct mail).
Μία από τις πιο σημαντικές αλλά και συνάμα πιο αμφιλεγόμενες ενέργειες μετά
το τέλος της συμμετοχής, είναι η ενημέρωση του προσωπικού που δεν συμμετείχε στη
διοργάνωση, για τα όσα συνέβησαν εκεί. Ωστόσο, το γεγονός ότι μία εμπορική έκθεση
μπορεί να αποτελέσει ορόσημο για την πορεία μιας επιχείρησης ή ενός τμήματος της
αγοράς, κάνει απαραίτητο τα άτομα αυτά να ενημερωθούν για το τι συμβαίνει σε αυτή
την αγορά, ποιοι είναι οι παλιοί και νέοι ανταγωνιστές, καθώς και το πώς
αξιολογήθηκαν τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της επιχείρησης από τους εκεί πελάτες
(UFI, n.d.). Τα αποτελέσματα της συμμετοχής πρέπει να κοινοποιηθούν και να
συζητηθούν με τους υπεύθυνους των τμημάτων μάρκετινγκ και πωλήσεων, τόσο ως
ένας τρόπος αξιολόγησης της συγκεκριμένης εμπορικής έκθεσης και συμμετοχής, όσο
και ως τρόπος βελτίωσης των μελλοντικών συμμετοχών (Kijewski et al., 1993). Οι
σχετικές αναφορές πρέπει να συνταχθούν και να σταλούν τόσο στα παραπάνω τμήματα,
όσο και στο τμήμα παραγωγής, προμηθειών και έρευνας και ανάπτυξης (UFI, n.d.).
Καλό είναι η έκθεση αξιολόγησης να κατατίθεται γραπτά, διότι έτσι υπάρχει ακριβής
και τεκμηριωμένη καταγραφή πληροφοριών και απόψεων και διευκολύνεται η
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χρησιμοποιηθούν γενικότερα για αυτή την εσωτερική επικοινωνία είναι τα προσωπικά
ή εταιρικά meetings, η αρχική σελίδα της επιχείρησης στο διαδίκτυο, εφημερίδες και
περιοδικά της εταιρίας ή του προσωπικού, επιστολές ειδήσεων (news letters), καθώς
και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (UFI, n.d.).
Τέλος, μία τρίτη διεργασία είναι αυτή της εξωτερικής επικοινωνίας, εννοώντας
τις δημόσιες σχέσεις και τις επαφές με τους πελάτες. Όπως ήδη αναφέρθηκε σε πολλά
προηγούμενα σημεία, η συμμετοχή σε εμπορική έκθεση, και πολύ περισσότερο μία
επιτυχημένη συμμετοχή, πρέπει να συνοδεύεται από το αντίστοιχο πακέτο προβολής
και προώθησης. Έτσι, εάν για παράδειγμα η επιχείρηση εκθέτης καταφέρει μέσω της
συμμετοχής της να κλείσει μία σημαντική εμπορική συμφωνία ή συνεργασία, θα πρέπει
να φροντίσει το γεγονός αυτό να γίνει γνωστό και να υπάρξει η απαραίτητη κάλυψη
από τα διάφορα media ακόμη και μετά το τέλος της εμπορικής έκθεσης. Επίσης, όπως
είναι φυσικό, όλοι οι πελάτες δε δύνανται να παρευρεθούν στην εμπορική έκθεση,
παρόλα αυτά όμως τους ενδιαφέρει να μάθουν τι συνέβη εκεί. Η ενημέρωση τους,
λοιπόν, από τον εκθέτη σχετικά με αυτό, μπορεί να αποτελέσει τόσο τη βάση για το
χτίσιμο ισχυρών δεσμών, όσο και να δημιουργήσει στους πελάτες αυτούς μία θετική
προδιάθεση για συνεργασία και αγορές (UFI, n.d.).
4.5.3 Η Σημασία και οι Τρόποι Μέτρησης των Αποτελεσμάτων της Συμμετοχής σε
Εμπορική Έκθεση
Όπως κάθε προωθητική ενέργεια μάρκετινγκ, έτσι και η συμμετοχή σε μία
εμπορική έκθεση πρέπει να αξιολογείται και τα αποτελέσματά της να μετρώνται, ώστε
να φανεί κατά πόσο ήταν αποδοτική ή όχι (Bellizzi and Lipps, 1984). Η ανάπτυξη και η
παρακολούθηση των μετρήσεων αυτών, μπορούν να καταστείλουν την μάχη που
υφίσταται μεταξύ των υποστηρικτών των εμπορικών εκθέσεων και των περισσότερο
σκεπτικών. Εφόσον όμως αυτοί οι τρόποι μέτρησης βρεθούν και αποφασιστεί το κατά
πόσο ήταν αποδοτική η όχι η συμμετοχή, οι υπεύθυνοι θα πρέπει να προχωρήσουν ένα
βήμα παραπάνω και να αποκωδικοποιήσουν τα αποτελέσματα αυτά, με τρόπο τέτοιο
που θα είναι δυνατό σε επόμενη συμμετοχή να βελτιώσουν την αποδοτικότητά τους
(Herbig et al., 1998).
Ο έλεγχος γενικότερα, σαν διοικητική διαδικασία, θεωρείται σημαντικός, καθώς
συμβάλλει στη βελτιστοποίηση του μίγματος μάρκετινγκ της επιχείρησης, στην
εποπτεία της σχέσης κόστους-οφέλους, καθώς και στον έλεγχο και τη βελτιστοποίηση
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των επιδράσεων που προκαλούνται από την παρουσία της επιχείρησης στην εμπορική
έκθεση (Morrow, 2002).
Ένας τρόπος για να μετρηθεί η αποτελεσματικότητα της συμμετοχής σε
εμπορική έκθεση είναι η σύγκριση των αποτελεσμάτων της με τους στόχους που είχαν
αρχικά τεθεί. Οι στόχοι μπορεί να είναι διαφόρων τύπων. Μία συμπυκνωμένη εικόνα
διαφόρων κατηγοριών και τύπων στόχων είναι αυτή που παρατίθεται παρακάτω στο
σχήμα 4.
Σχήμα

4.

Κατηγορίες

στόχων

συμμετοχής

σε

εμπορική

έκθεση.

Πηγή: Situma S., The effectiveness of Trade Shows and Exhibitions as Organizational
Marketing Tool, 2012.
Προτού όμως ένας εκθέτης ελέγξει τους στόχους μάρκετινγκ που είχαν τεθεί, θα
πρέπει να απαντήσει σε ορισμένες ερωτήσεις όπως το τι πρέπει να ελεγχθεί, ποιοι
μέθοδοι ελέγχου θα χρησιμοποιηθούν, ποιος θα οριστεί υπεύθυνος για αυτούς τους
ελέγχους, τι μέρος του προϋπολογισμού θα δαπανηθεί για αυτή την εργασία, πώς οι
μετρήσεις αυτές θα ενσωματωθούν στο χρονοδιάγραμμα και την οργάνωση της
συμμετοχής και τέλος, πώς τα αποτελέσματα που θα προκύψουν θα αξιοποιηθούν στη
συνέχεια (UFI, n.d.).
Κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής της εμπορικής έκθεσης, ένας εκθέτης
προκειμένου να συλλέξει το υλικό που θα του χρειαστεί για τις τελικές μετρήσεις,
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μπορεί να προβεί σε διάφορες ενέργειες, όπως για παράδειγμα την καταμέτρηση των
επισκεπτών του περιπτέρου, την παρατήρηση της συμπεριφοράς τους ή ακόμη και να
επιδιώξει να πάρει σχετικές συνεντεύξεις από αυτούς. Μπορεί επίσης να αξιολογήσει
τις εγγραφές των επισκεπτών (assessment of visitor records), καθώς και να κάνει
καταμέτρηση του υλικού που διένειμε (UFI, n.d.). Άλλα ποσοτικά στοιχεία που
μπορούν να καταγραφούν είναι ο αριθμός των πωλήσεων που πραγματοποιήθηκαν, οι
παραγγελίες που ελήφθησαν και τα συμβόλαια που υπογράφηκαν (Ποζρικίδης, 1999).
Ποιοτικά τώρα στοιχεία, μπορούν να αποτελέσουν οι πληροφορίες σχετικά με τον
ανταγωνισμό, τους πελάτες και τους συνεργάτες, αλλά και η φήμη που αποκτά η
επιχείρηση από τη συμμετοχή της (Ποζρικίδης, 1999). Ωστόσο, τα στοιχεία αυτά είναι
δύσκολα στη μέτρηση και με κάποιο τρόπο πρέπει να ποσοτικοποιούνται.
Στην περίοδο τώρα που ακολουθεί το κλείσιμο της έκθεσης, ο εκθέτης μπορεί
να επιδιώξει και πάλι συνεντεύξεις με τους επισκέπτες του περιπτέρου του και
συνεντεύξεις με το προσωπικό που στελέχωνε το stand (UFI, n.d.). Επιπλέον μπορεί να
χρησιμοποιήσει τα στατιστικά στοιχεία που πολλοί διοργανωτές μπορούν να του
παρέχουν σχετικά με τους επισκέπτες (Bellizzi and Lipps, 1984).
Οι Bellizzi and Lipps (1984), κατηγοριοποιούν τις μετρήσεις σε τρείς άλλες
κατηγορίες οι οποίες έχουν να κάνουν με την ποιότητα του κοινού της εμπορικής
έκθεσης, την δραστηριότητα-κινητικότητά του και τέλος, την αποτελεσματικότητα της
έκθεσης. Στην πρώτη κατηγορία τοποθετούν δείκτες όπως το ποσοστό των επισκεπτών
που προτίθενται να αγοράσουν έστω και ένα προϊόν έπειτα από την επίσκεψή τους στην
έκθεση, το ποσοστό του κοινού που έχει αγοραστική επιρροή σχετική με τα προϊόντα
που εκτίθενται και τέλος, το βαθμό ενδιαφέροντος του κοινού για τα εκθέματα, ή
αλλιώς το ποσοστό των επισκεπτών που σταμάτησαν στο 20% τουλάχιστον των
εκθεμάτων της εμπορικής έκθεσης για να συλλέξουν πληροφορίες. Σχετικά τώρα με την
κινητικότητα των επισκεπτών της εμπορικής έκθεσης, ένας δείκτης σχετικός είναι ο
μέσος χρόνος παραμονής τους στην έκθεση καθώς και ο μέσος αριθμός των εκθεμάτων
που επισκέφθηκαν. Τέλος, στοιχεία όπως η προσέλκυση επισκεπτών στο stand, η
εξυπηρέτηση του προσωπικού, το κόστος ανά επισκέπτη, αλλά και η αποτύπωση στη
μνήμη του πελάτη της έκθεσης, είναι στοιχεία που έχουν να κάνουν με την
αποτελεσματικότητά της.
Ένα ακόμη στοιχείο που πρέπει να μετρηθεί και ελεγχθεί είναι ο
προϋπολογισμός της συμμετοχής και οι τυχόν αποκλίσεις του από τις πραγματικές
δαπάνες (Morrow, 2002, UFI, n.d.). Η σύγκριση μεταξύ των πραγματικών και των
προϋπολογιζόμενων δαπανών θα έχει νόημα μόνο, εάν και εφόσον, οι δεύτερες είχαν
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καταγραφεί στην αρχή του εγχειρήματος. Πέραν της ανάλυσης της παραπάνω
συγκρίσεως, μία άλλη παράμετρος ελέγχου του προϋπολογισμού, είναι και η χρήση
κάποιων δεικτών. Οι δείκτες αυτοί είναι οι παρακάτω (UFI, n.d.) :
1. (Value of turnover at the fair / Costs of participation)* 1.000
2. (Value of turnover at the fair and four months later/ Costs of participation)*
1.000
3. (Annual turnover of the company / Costs of all trade show participation)*1.000
4. Costs of the trade show participation / Number of visitors
(* Ο πολλαπλασιασμός επί 1.000 στους τρείς πρώτους δείκτες γίνεται για να δείξει τι αποφέρουν κάθε
1.000 ευρώ που επενδύονται)

Σύμφωνα με τους Vitale and Giglierano (2002), το κόστος ανά επισκέπτη, όπως
προκύπτει από τον υπολογισμό του τέταρτου δείκτη παραπάνω, πρέπει να γίνεται σε
σύντομο χρονικό διάστημα μετά το τέλος της εμπορικής έκθεσης. Μάλιστα, η μέτρηση
αυτή θα πρέπει να επαναλαμβάνεται έξι μήνες αργότερα (και σίγουρα πριν από την
επόμενη συμμετοχή σε εμπορική έκθεση). Ωστόσο, μέσα στην πίεση του χρόνου και
του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, πολλές επιχειρήσεις παραλείπουν αυτή την
επαναξιολόγηση, πράγμα λυπηρό, καθώς αυτή είναι που θα αποτελέσει τον καθοδηγητή
για την επόμενη συμμετοχή. Για παράδειγμα, μπορεί αρχικά να καταμετρήθηκε ένας
μεγάλος αριθμός πελατών που επισκέφθηκε το περίπτερο, αλλά τελικώς πολύ λίγοι από
αυτούς να είναι θεμιτοί πελάτες (legitimate leads), επομένως μία καλύτερη μέθοδος
‘‘φιλτραρίσματος’’ των επισκεπτών στο stand να κρίνεται απαραίτητη για την επόμενη
συμμετοχή (Vitale and Giglierano, 2002).
Τέλος, ένα ακόμη οικονομικής φύσης στοιχείο με το οποίο μπορεί να συνδεθεί
στενά η επιτυχία ή αποτυχία μίας συμμετοχής σε εμπορική έκθεση είναι και ο γνωστός
δείκτης ROI (Return on Investment). Ένας εκθέτης θα πρέπει να υπολογίσει τα οφέλη
που είχε από τη συμμετοχή βασισμένος σε όλα εκείνα τα στοιχεία που δαπανήθηκαν,
όπως χρήματα, εργατοώρες και άλλες επενδύσεις (UFI, n.d.). Πλέον, υπάρχουν διάφορα
μοντέλα, με διαφορετικούς τρόπους μετρήσεων, όπως είναι για παράδειγμα κάποια
μοντέλα βαθμολόγησης, τα οποία μετατρέπουν ποιοτικές και ποσοτικές αποδόσεις
(returns) σε ομοιόμορφες ενιαίες κλίμακες (UFI, n.d.).

[**ROI = (Gain from investment-Cost of investment) / Cost of investment], (investopedia,
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2014)

Η μετεκθεσιακή συμπεριφορά και στρατηγική ενός εκθέτη είναι στ’ αλήθεια μία
υψίστης σημασίας δραστηριότητα, αλλά δυστυχώς πολλές φορές αποδυναμώνεται και
παραγκωνίζεται από το πλήθος τον υποχρεώσεων και το άγχος της προετοιμασίας για
την επόμενη συμμετοχή σε εμπορική έκθεση. Ωστόσο, το μυστικό της επιτυχίας
βρίσκεται πραγματικά στο follow-up, όπου ένας εκθέτης μπορεί ουσιαστικά να
συνειδητοποιήσει τις δυνατότητες των εμπορικών εκθέσεων (Dwyer and Tanner, 2006).
Άλλωστε, οι επιτυχημένοι marketers εμπορικών εκθέσεων, είναι καταξιωμένοι, επειδή
δεν επιτρέπουν η επιτυχία τους στην έκθεση να ατονήσει και να χαθεί από την έλλειψη
σωστής παρακολούθησης (follow-up) στη συνέχεια.
4.6 Ανακεφαλαίωση
Το κεφάλαιο αυτό αφιερώθηκε στην περιγραφή του ρόλου και των δράσεων
ενός πολύ σημαντικού παράγοντα του θεσμού των εμπορικών εκθέσεων, του ίδιου του
εκθέτη. Αρχικά, αναφερθήκαμε στους διάφορους τύπους εκθετών και γρήγορα
περάσαμε στη περιγραφή των σταδίων από τα οποία πρέπει να περάσουν, εφόσον
επιθυμούν τη συμμετοχή τους σε μία εμπορική έκθεση. Καταλήξαμε τελικά στην
κατηγοριοποίηση των δράσεων τους σε τρία μεγάλα στάδια και αντίστοιχες πολιτικές,
το προ-εκθεσιακό, το εκθεσιακό και το μετεκθεσιακό. Στο πρώτο στάδιο έγινε
αντιληπτή η μεγάλη σημασία της θέσπισης στόχων από ένα εκθέτη, κίνηση άρρηκτα
συνδεδεμένη με όλες τις μετέπειτα δράσεις του. Περιγράφηκαν τα κριτήρια επιλογής
μίας έκθεσης, τα έξοδα που πρέπει να συμπεριληφθούν στον προϋπολογισμό της,
καθώς και οι προωθητικές ενέργειες που πρέπει να γίνουν σε αυτή την πρώτη φάση.
Στον κορμό τώρα της συμμετοχής, μελετήθηκαν έννοιες όπως η επιλογή των
εκθεμάτων, του κατάλληλου τύπου περιπτέρων, αλλά και του ανθρώπινου δυναμικού
που αποτελεί την ψυχή της συμμετοχής. Αναφέρθηκαν επίσης οι προωθητικές ενέργειες
που μπορούν σε αυτό το στάδιο να γίνουν και δόθηκε βάση στον ημερήσιο έλεγχο που
πρέπει να διεξάγεται στο stand της επιχείρησης, ώστε να επιβεβαιώνεται η εύρυθμη
λειτουργία και να εντοπίζονται τα λάθη. Το τρίτο και τελευταίο στάδιο, που αποτελεί
και τον επίλογο αυτού του κεφαλαίου, αναφέρεται στη μετεκθεσιακή πολιτική που
πρέπει να ακολουθήσει ένας εκθέτης. Αυτό αφορά πρωτίστως την τακτοποίηση
εκκρεμοτήτων, οικονομικών και μη, με τους συμβαλλόμενους. Ωστόσο, το
σημαντικότερο που πρέπει μία επιχείρηση να κρατήσει από αυτό, είναι η βαρύτητα που
έχει για την επιτυχία της εν λόγω συμμετοχής της, αλλά και των μελλοντικών, η
μέτρηση των αποτελεσμάτων της, η αποκωδικοποίησή τους και η παρακολούθηση και
συνέχιση των διεργασιών που προέκυψαν από την παρουσία στην εμπορική έκθεση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ: Ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΡΙΤΗΣ ΟΛΩΝ
ΤΩΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΩΝ

5.1 Τύποι και Κατηγορίες Επισκεπτών
Ο επισκέπτης είναι το τρίτο και τελευταίο κομμάτι της αλυσίδας των κύριων
εμπλεκομένων σε μία εμπορική έκθεση και αποτελεί το βασικό πελάτη των δύο άλλων
μερών, δηλαδή του διοργανωτή και των εκθετών (Ladkin and Spiller, 2000; Jung,
2005). Συνεπώς, εύκολα κανείς καταλαβαίνει πως οι περισσότερες προσπάθειες είναι
στραμμένες επάνω του. Είναι κρίσιμο για τους μάνατζερ μίας επιχείρησης που εκθέτει,
να αντιληφθούν και να ξεχωρίσουν τους διάφορους τύπους επισκεπτών που
συμμετέχουν σε μία εμπορική έκθεση, καθώς και τα κίνητρα τα οποία τους φέρνουν σε
αυτή. Έτσι θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν το διαθέσιμο χρόνο και κεφάλαιο με τον
πλέον αποδοτικό τρόπο, αλλά και να βελτιώσουν την απόδοση του μάρκετινγκ της
επιχείρησής τους (Godar and O’Connor, 2001).
Ένα πρώτο βήμα λοιπόν το οποίο πρέπει να γίνει, είναι η σαφής διάκριση των
επισκεπτών μίας εμπορικής έκθεσης από τους εκθέτες και τους διοργανωτές και η
κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων τους, ώστε οι τελευταίοι, βασιζόμενοι στη συμπεριφορά
του τύπου επισκέπτη που τους αφορά και ενδιαφέρει, να κάνουν περισσότερο
στοχευμένες προσπάθειες να τον ικανοποιήσουν. Κατά καιρούς, διάφοροι συγγραφείς
αλλά και οργανισμοί του κλάδου των εμπορικών εκθέσεων, έχουν μελετήσει και
προτείνει διάφορες κατηγοριοποιήσεις και τυπολογίες επισκεπτών, κάποιες εκ των
οποίων είναι γενικές και κάποιες άλλες περισσότερο εξειδικευμένες (Hansen, 1996;
Smith and Smith, 1999; UFI, n.d.; Godar and O’Connor, 2001; Gopalakrishna et al.,
2010). Ωστόσο, υπάρχουν ξεκάθαρες ομοιότητες και κοινά στοιχεία μεταξύ των
διαφόρων κατηγοριοποιήσεων που έχουν αναπτυχθεί.
Ένας πρώτος διαχωρισμός του τύπου των επισκεπτών είναι αυτός που
προκύπτει από τους στόχους που αυτοί έχουν όταν παρευρίσκονται σε μία εμπορική
έκθεση και τους διακρίνει σε ‘‘αγοραστές’’ και ‘‘μη αγοραστές’’ (Hansen, 1996; Smith
and Smith, 1999). Οι στόχοι αυτοί θα αναφερθούν λεπτομερέστερα σε επόμενο σημείο,
ωστόσο, στη παρούσα φάση αναφέρουμε ότι πολλές φορές μπορεί να επηρεάζονται ή
να υποκινούνται και από τους αντίστοιχους στόχους που έχουν οι εκθέτες που
συμμετέχουν στην ίδια εμπορική έκθεση (Gopalakrishna et al., 2010).
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Μία δεύτερη κατηγοριοποίηση, που εύκολα γίνεται κατανοητό το πώς
προκύπτει, είναι και αυτή που διαχωρίζει τους επισκέπτες σε ‘‘υφιστάμενους πελάτες’’
(current buyers), ‘‘εν δυνάμει πελάτες’’, (potential buyers) και ‘‘μη αγοραστές’’ (nonbuyers) (Godar and O’Connor, 2001). Ένας ακόμη τύπος επισκέπτη είναι και ο
λεγόμενος ‘‘influencer’’, o οποίος για χρόνια παραγκωνιζόταν από τη βιβλιογραφία
αλλά και τους ίδιους τους εκθέτες, αποτελεί ωστόσο σημαντικό τύπο επισκέπτη λόγω
της άγνωστης δύναμης που μπορεί να έχει η επιρροή του (Rosson and Seringhaus,
1995).
Οι Gopalakrishna et al. (2010) τοποθετούνται επί του θέματος βασιζόμενοι τόσο
στους στόχους που ένας επισκέπτης μπορεί να έχει, όσο και στις δραστηριότητές του,
πιστεύοντας πως αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μία ουσιαστικότερη κατανόηση των
διάφορων αναγκών και συμπεριφορών του. Έτσι, βασιζόμενοι σε μεταβλητές όπως ο
συνολικός αριθμός των περιπτέρων που επισκέπτονται, ο τύπος των πληροφοριών που
αναζητούν, η συνάφεια των ενεργειών τους με την ατζέντα που είχαν ερχόμενοι στην
εμπορική έκθεση, η τήρηση της αλληλουχίας και σειράς των περιπτέρων κατά την
επίσκεψή τους, ο ρόλος τους στην αγοραστική διαδικασία, καθώς και οι προτιμήσεις
τους σχετικά με την ποικιλία των προϊόντων και το μέγεθος και την προσβασιμότητα
των περιπτέρων, καταλήγουν σε πέντε τύπους επισκεπτών:


Ο πρώτος τύπος είναι ο λεγόμενος ‘‘basic shopper’’ που στη συγκεκριμένη
έρευνα αποτελεί τη μεγαλύτερη μερίδα επισκεπτών, ποσοστό περί του 40%.
Πρόκειται για τον πιο τυπικό επισκέπτη ουσιαστικά, που πραγματοποιεί περίπου
επτά ‘‘σοβαρές’’ επισκέψεις, εκ των οποίων περίπου το 75% ακολουθούν την
ατζέντα του. Προτιμά κυρίως μεγάλα, ευρύχωρα και προσβάσιμα από όλες τις
πλευρές τους περίπτερα. Τέλος, φαίνεται προσκολλημένος στους στόχους του
και για το λόγο αυτό επιλέγει μεγάλα και διάσημα περίπτερα που μεγιστοποιούν
την πιθανότητα τόσο να πετύχει αυτούς τους στόχους, όσο και να έρθει σε
επαφή με νέα προϊόντα.



Ο δεύτερος τύπος επισκέπτη είναι ο επονομαζόμενος ‘‘the enthusiast’’ ο οποίος
αποτελεί το 17% του δείγματος και βασικό του χαρακτηριστικό είναι ο αριθμός
των επισκέψεων που πραγματοποιεί, οι οποίες ανέρχονται κατά μέσο όρο σε 24.
Περίπου το 80% των επισκέψεων αυτών συνδέονται με την ατζέντα του,
παρουσιάζοντας ταυτόχρονα υψηλό βαθμό ανάμειξης και ενδιαφέροντος για τις
κατηγορίες προϊόντων. Προτιμά και αυτός μεγάλα και ευρύχωρα περίπτερα. Η
διαφορά του με τον πρώτο τύπο έγκειται στο γεγονός ότι ο βαθμός
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σταθερότητάς του είναι συγκριτικά ο μισός, ενώ τέλος επιθυμεί και αυτός να
μεγιστοποιήσει τις πιθανότητες επίτευξης των στόχων του.


Ακολουθεί το τύπος του ‘‘niche shopper’’ που είναι ανάλογος σε όγκο με τον
προηγούμενο τύπο. Ο μέσος αριθμός επισκέψεών του είναι 9,2, εκ των οποίων
το 40% γίνεται σε μικρά περίπτερα και το 19% περίπου σε περίπτερα
προσβάσιμα από μία πλευρά, πράγμα που τον ξεχωρίζει και τον διαφοροποιεί
από τους υπόλοιπους τύπους επισκεπτών. Η συνάφεια των ενεργειών του με την
ατζέντα του είναι ανάλογη με αυτή του ‘‘basic shopper’’ και στόχος του είναι να
εκτελέσει την αποστολή του, συναντώντας εξειδικευμένους ανθρώπους χωρίς
έντονη παρουσία μέσα στην εμπορική έκθεση.



Τέταρτος τύπος επισκέπτη που προκύπτει από αυτή την έρευνα είναι ο ‘‘brand
shopper’’ που πραγματοποιεί δέκα σοβαρές επισκέψεις κατά μέσο όρο,
δείχνοντας τη μεγαλύτερη προτίμηση για τα μεγάλα περίπτερα, περίπου της
τάξης του 60%. Τα εννέα στα δέκα περίπτερα που επισκέπτεται ανήκουν στην
ατζέντα του, πράγμα που μεταφράζεται όχι μόνο ως αναζήτηση των διάσημων
περιπτέρων, αλλά επιβεβαίωση ότι επισκέπτεται τα περίπτερα που πραγματικά
τον ενδιαφέρουν και κυνηγά τον στόχο του με τον πλέον αποδοτικό τρόπο.



Η πέμπτη και τελευταία κατηγορία επισκέπτη είναι ο λεγόμενος ‘‘apathetic
shopper’’ που αγγίζει ποσοστό μόλις 11% και οι επισκέψεις που πραγματοποιεί
φτάνουν μόνο τα δύο τρίτα εκείνων που προγραμμάτιζε να κάνει. Δείχνει
προτίμηση για περίπτερα με μεγάλη ποικιλία προϊόντων, αλλά εμφανίζει
δυσκολία στο να περιηγηθεί στην έκθεση, πράγμα που ίσως προκύπτει από το
γεγονός ότι πολλοί επισκέπτες αυτού του τύπου είναι νεοεισερχόμενοι στην
εμπορική έκθεση. Έτσι, τα περίπτερα που επιλέγει είναι συνήθως μεγάλα και
εύκολα προσβάσιμα.
Μία τελευταία και παλαιότερη κατηγοριοποίηση των επισκεπτών είναι και αυτή

που παρουσιάζεται στη μελέτη της UFI (n.d.), η οποία καταλήγει σε τέσσερις τύπους,
τον ‘‘intensive trade fair user’’, τον ‘‘special-interest trade fair user’’, τον ‘‘trade fair
stroller’’ και τον ‘‘pragmatist’’.


Ο πρώτος τύπος, του ‘‘εντατικού χρήστη’’ εμπορικών εκθέσεων όπως θα
μπορούσαμε να μεταφράσουμε, αποτελεί το 22% του δείγματος και φαίνεται να
χρησιμοποιεί τις εμπορικές εκθέσεις ως μια σημαντική πηγή πληροφοριών και
ενημέρωσης για τις τρέχουσες εξελίξεις στην αγορά. Είναι ιδιαίτερα
επικοινωνιακός και χρησιμοποιεί τις εμπορικές εκθέσεις για σοβαρή δικτύωση.
Συμμετέχει σε 21 εμπορικές εκθέσεις κατά μέσο όρο ετησίως και
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προγραμματίζει την κάθε επίσκεψη του με λεπτομέρεια. Σε αντίθεση με τους
υπόλοιπους τύπους, οι επισκέπτες αυτοί τείνουν να ολοκληρώσουν μια
συναλλαγή κατά τη διάρκεια της έκθεσης.


Ο δεύτερος κατά σειρά τύπος επισκέπτη, ο ‘‘special-interest trade fair user’’,
ετοιμάζει εκ των προτέρων τις επισκέψεις του σε μία εμπορική έκθεση και
χρησιμοποιεί αυτό το μέσο εντατικά, εξετάζοντας προσεκτικά τα προϊόντα ή τις
υπηρεσίες. Αποτελεί το 24% του δείγματος αυτής της έρευνας και σε αντίθεση
με τον προηγούμενο τύπο, δεν συναλλάσσεται απευθείας στην έκθεση.



Ο ‘‘trade fair stroller’’ χρησιμοποιεί τις εμπορικές εκθέσεις κυρίως ως ένα μέσο
για να παρακολουθεί την αγορά. Κατά την επίσκεψή του, έχει ελάχιστες επαφές
με το προσωπικό των εκθετών και δεν προτίθεται γενικώς να αγοράσει. Και
αυτός ο τύπος επισκέπτη αποτελεί το 22% του δείγματος.



Τέλος, ο τύπος επισκέπτη που χαρακτηρίζεται ως ‘‘pragmatist’’ δεν έχει κανένα
συγκεκριμένο στόχο, όπως να πραγματοποιήσει συναλλαγές ή να κάνει μια
αγορά. Κρατά πολύ παθητική στάση, σπάνια μένει για περισσότερο από μία
ημέρα στην εμπορική έκθεση και είναι προσανατολισμένος σε άλλες πηγές
πληροφόρησης.
Όπως αναφέρθηκε και αρχικά, στους τύπους επισκεπτών που περιγράφηκαν

εύκολα μπορεί να εντοπίσει κανείς ορισμένα κοινά σημεία από μελέτη σε μελέτη. Γι’
αυτό δεν πρέπει κανείς να προσκολλάται στις παραπάνω κατηγοριοποιήσεις και σε
άλλες αντίστοιχες που μπορεί να βρει στην βιβλιογραφία. Σκοπός είναι να κατανοήσει
ότι δεν πρέπει να αντιμετωπίζει τους επισκέπτες σαν μάζα, ότι υπάρχουν ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά στη συμπεριφορά και στα ενδιαφέροντά τους που μπορεί να πηγάζουν
από τους στόχους τους ή άλλα κίνητρα και ανάλογα με αυτά να δημιουργήσει τα
εκάστοτε target groups του και την αντίστοιχη πολιτική εντοπισμού, προσέλκυσης και
αντιμετώπισής τους.
5.2 Λόγοι για τους Οποίους Ένας Επισκέπτης Παρευρίσκεται σε μία Εμπορική
Έκθεση
Αφού έγινε αναφορά και περιγραφή ορισμένων τύπων επισκεπτών εμπορικών
εκθέσεων, το επόμενο σημαντικό θέμα προς ανάλυση είναι οι λόγοι που τους φέρνουν
σε μία εμπορική έκθεση. Αυτοί μπορεί να εκτείνονται σε ένα ευρύ φάσμα, που να
ξεκινά από σοβαρούς στόχους, όπως αγορές και κλείσιμο συμφωνιών, έως και την
πλέον απλή επίσκεψή τους στην έκθεση για λόγους αναψυχής και ως ένα διάλειμμα από
την εργασία τους.
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Εδώ και χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες σχετικές με τους λόγους που
ένας επισκέπτης έρχεται σε μία εμπορική έκθεση και συνεπώς η βιβλιογραφία μας
παρέχει πλούσιο υλικό σε αυτό το επίπεδο. Ξεκινώντας λοιπόν από μία πρόσφατη
σχετικά μελέτη των Wu et al. (2008), βλέπουμε ότι η επιθυμία των επισκεπτών να δουν
νέα προϊόντα και εφευρέσεις, να κάνουν αγορές ή να διερευνήσουν το τι αγορές
μπορούν να κάνουν μελλοντικά, να συμμετάσχουν σε σεμινάρια και meetings του
κλάδου τους και να δημιουργήσουν ή να ενδυναμώσουν τις σχέσεις τους με άτομα του
χώρου, είναι μία κινητήριος δύναμη που τους φέρνει στην έκθεση. Επιπλέον, η εύρεση
προϊόντων που μπορούν να αντιπροσωπεύσουν, η συνάντηση με συγκεκριμένες
εταιρίες, η επίλυση προβλημάτων και η απόκτηση τεχνικών ή προϊοντικών
προδιαγραφών, είναι επίσης κάποιοι λόγοι για να συμμετάσχουν στην εμπορική έκθεση.
Επίσης, η γνωριμία με νέα προϊόντα και υπηρεσίες, η συλλογή τεχνικών
πληροφοριών αλλά και όρων συναλλαγών και η σύγκριση των επιχειρήσεων-εκθετών
και των προϊόντων τους (Shipley and Wong, 1993), είναι λόγοι για να συμμετάσχει
κανείς σε μία εμπορική έκθεση, γεγονός που συμμερίζονται και αναφέρουν
μεταγενέστερα σε έρευνά τους και οι Smith et al. (2003).
Μία ακόμη παλαιότερη έρευνα (Herbig et al., 1998) αναφέρει ότι ο βασικότερος
λόγος συμμετοχής ενός επισκέπτη σε μία έκθεση είναι το να δει νέα προϊόντα και
ακολουθούν άλλες αιτίες, όπως το γενικότερο ενδιαφέρον τους για το θέμα της
εμπορικής έκθεσης, η συνάντηση με μία συγκεκριμένη εταιρία και προϊόν, η συμμετοχή
σε τεχνικά και εκπαιδευτικά σεμινάρια και η απόκτηση τεχνικών πληροφοριών ή
πληροφοριών για τα προϊόντα. Οι ίδιοι, παραθέτουν τα αποτελέσματα μίας ακόμη
σχετικής μελέτης που έγινε τότε από μία εταιρία (Incomm International, Chicago) και
καταλήγει στο ότι λόγοι συμμετοχής μπορεί να είναι επίσης η εξεύρεση λύσεων σε
γνωστά προβλήματα, η απόφαση ή τελική επιλογή προμηθευτή για αγορές
μετεκθεσιακά, η αναγνώριση νέων μεθόδων και η συνάντηση με εξειδικευμένους
τεχνικούς του χώρου, καθώς τέλος και η απόκτηση πρόσβασης σε τεχνική καθοδήγηση
(Mee, 1988).
Πολύ πρόσφατα, γίνεται από τους Whitfield and Webber (2011) μία
ενδιαφέρουσα κατηγοριοποίηση των λόγων συμμετοχής που έχουν να κάνουν με τη
φήμη της εμπορικής έκθεσης, σε όρους ποιότητας και ποσότητας των εκθετών, την
παρουσία ανταγωνιστών σε αυτή και την πρόσβαση σε πληροφορίες και τέλος την
ευκαιρία για δικτύωση. Η καλή φήμη μπορεί εύκολα να διασφαλιστεί με την
προσεκτική επιλογή, εκ μέρους του διοργανωτή, των εκθετών και επισκεπτών της
έκθεσης. Σχετικά με την ύπαρξη ανταγωνιστών στην εμπορική έκθεση, αυτό φαίνεται
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να αποκτά σημασία για τους επισκέπτες λόγω της δυνατότητας που έχουν να
αποκτήσουν πληροφορίες για τις βλέψεις και τις ενέργειες των ανταγωνιστών σχετικά
με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους (Hansen, 1996). Επίσης, η γενικότερη απόκτηση
γνώσεων, η αξιολόγηση των προϊόντων και η εικόνα των δομών τιμολόγησης που
αποκτούν μέσω της εμπορικής έκθεσης, καθιστούν την τελευταία ως μία σημαντική
πηγή πληροφόρησης (Berne and Garcia-Uceda, 2008). Τέλος, μέσω της δικτύωσης,
μπορούν οι επισκέπτες να πάρουν απαντήσεις σε σημαντικά θέματα που αφορούν τους
ίδιους και τις αλλαγές στον κλάδο (Rosson and Seringhaus, 1995). Μάλιστα, όπως ήδη
αναφέραμε και στο τρίτο κεφάλαιο, η ευκαιρία για δικτύωση είχε πρόσφατα αναδειχθεί
ως ο δημοφιλέστερος λόγος συμμετοχής σε εμπορική έκθεση, με ποσοστό 61,1%
(Breiter and Milman, 2006).
Τέλος, οι Lee et al. (2010) μελετώντας την υπάρχουσα βιβλιογραφία
καταλήγουν σε τρείς κατηγορίες κινήτρων συμμετοχής ενός επισκέπτη σε μία εμπορική
έκθεση, αυτά της έρευνας για νέα προϊόντα και υπηρεσίες, της αναζήτησης
πληροφοριών και τέλος της δικτύωσης.
Εύκολα αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς ότι οι μέχρι τώρα μελέτες ταυτίζονται σε
πολλά σημεία όσον αφορά τα κίνητρα, ενώ αυτό που πρέπει να σημειώσουμε ότι μπορεί
με το χρόνο να αλλάζει είναι η σημαντικότητα για τους επισκέπτες του κάθε κινήτρου.
Όπως αναφέραμε και στην περίπτωση των εκθετών, τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται
μια έντονη στροφή του ενδιαφέροντος στις επαφές και τη δικτύωση καθώς και στην
έρευνα για τα προϊόντα και τις ίδιες τις εταιρίες. Μία γενική εικόνα με τα
αποτελέσματα εμπειρικών μελετών σχετικά με τα κριτήρια επιλογής συμμετοχής σε μία
εμπορική έκθεση από τους επισκέπτες μας δίνει ο πίνακας 5.
Πίνακας 5: Περίληψη αποτελεσμάτων εμπειρικών ερευνών σχετικά με τα κριτήρια
επιλογής συμμετοχής σε μία εμπορική έκθεση από τους επισκέπτες.

Πηγή: Whitfield J. and Webber D.J., Which exhibition attributes create repeat
visitation?, 2011.
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κατηγοριοποιημένα σε εκείνα που έχουν σχέση με το προϊόν, τη δικτύωση, την
πληροφόρηση και τη φήμη της εμπορικής έκθεσης, είναι αυτός που χρησιμοποιεί στην
εργασία του ο Grimwade (2009) και είναι ο παρακάτω πίνακας 6.
Πίνακας 6: Κατηγοριοποίηση κινήτρων συμμετοχής σε εμπορική έκθεση.

Πηγή: Grimwade K., An Exploratory Study to Examine the Factors Influencing the
Satisfaction of Delegates at an Exhibition, 2009.
Κλείνοντας αυτή την παράγραφο, αξίζει να αναφέρουμε την άποψη δύο ακόμη
ερευνητριών, των Godar and O’Connor (2001), η οποία ταυτίζεται με όσα έχουμε
προαναφέρει, δηλαδή με το ότι ένας επισκέπτης έρχεται σε μία εμπορική έκθεση όχι
μόνο για να αγοράσει, αλλά και για να εκπαιδευτεί, να ενημερωθεί, να δικτυωθεί με
όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και να υποστηρίξει το κλάδο, αλλά προχωρούν και σε μία
περεταίρω διαφοροποίηση. Συγκεκριμένα, δημιουργούν τρείς τύπους επισκεπτών, τους
υπάρχοντες, τους εν δυνάμει και αυτούς που δεν αγοράζουν τελικά, και δύο κατηγορίες
στόχων, τους βραχυπρόθεσμους και τους μακροπρόθεσμους. Συνδυάζοντας, λοιπόν,
κάθε τύπο επισκέπτη με κάθε κατηγορία στόχου, καταλήγουν σε μερικά ακόμη κίνητρα
που φέρνουν τους επισκέπτες στην εμπορική έκθεση.
Αναλύοντας σύντομα την έννοια των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων
στόχων, θα λέγαμε ότι βραχυπρόθεσμο στόχο αποτελεί μία ανάγκη που πρέπει να
εκπληρωθεί μέσα στο επόμενο χρόνο ή και συντομότερα, όπως είναι για παράδειγμα η
αγορά ενός ειδικού εξαρτήματος του εξοπλισμού. Συνεπώς, χαρακτηρίζονται ως
τακτικές ανάγκες των οποίων η εκπλήρωση δε μπορεί να περιμένει την επόμενη ετήσια
εμπορική έκθεση. Αντίθετα, οι μακροπρόθεσμοι στόχοι παρέχουν μία μεγαλύτερη
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ευελιξία χρόνου, μπορούν δηλαδή να πραγματοποιηθούν σε διάστημα μεγαλύτερο του
ενός έτους, όπως είναι για παράδειγμα η διατήρηση των σχέσεων με τους πελάτες.
Επομένως στην περίπτωση αυτή μπορούν να μετατίθενται από την μία εμπορική
έκθεση στην επόμενη διοργάνωσή της και η συμμετοχή σε αυτή την περίπτωση να είναι
στρατηγική και όχι τακτική (Godar and O’Connor, 2001).
Βραχυπρόθεσμοι Στόχοι-Κίνητρα


Υπάρχων Πελάτης
Έπειτα από μία αγορά ενός προϊόντος, συχνά ο αγοραστής μπορεί να
αναρωτιέται εάν έχει τελικά κάνει την καλύτερη δυνατή επιλογή και να
οδηγείται έτσι σε έρευνα αγοράς προκειμένου να επιβεβαιώσει την επιλογή του,
ακόμη και εφόσον αυτή έχει γίνει και δεν μπορεί να ανακληθεί. Μία ακόμη
αιτία που μπορεί να τον οδηγήσει σε αυτή την κίνηση μπορεί να είναι η μη
αναμενόμενη λειτουργία του προϊόντος ή προβλήματα που μπορεί να
προκύψουν από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. Τέλος, ένας πελάτης
μπορεί να έρθει στο περίπτερο της εταιρίας από την οποία έχει αγοράσει το
προϊόν για να εξασφαλίσει ότι το προϊόν του θα επισκευαστεί σε εύλογο χρονικό
διάστημα, δηλαδή επιζητά μία άμεση λύση στο πρόβλημά του. Ότι και να
συμβαίνει από τα παραπάνω, γεγονός είναι ότι πολλοί επισκέπτες φτάνουν στα
περίπτερα μίας εμπορικής έκθεσης για να διώξουν την ανασφάλειά τους σχετικά
με τις αγορές τους και για να επιβεβαιώσουν την υπεροχή της επιλογής που
έχουν κάνει (Godar and O’Connor, 2001).



Δυνητικός Πελάτης
Οι εν δυνάμει πελάτες προσπαθούν να γίνουν όσο το δυνατόν καλύτεροι
γνώστες του αντικειμένου που προτίθενται να αγοράσουν ή για το οποίο θα
πρέπει να καταθέσουν πρόταση στην εταιρία τους σχετικά με την ενδεχόμενη
αγορά του. Ο έντονος πόθος τους να κάνουν τη σωστή επιλογή ώστε να μην
κλονιστεί η αξιοπιστία και εικόνα τους στη εταιρία και τους συναδέλφους τους,
καθώς και το άγχος τους να φανούν αντάξιοι της επιλογής τους από την εταιρία
για την ανάθεση αυτού του ρόλου, τους κάνουν να επιθυμούν την απόλυτη
ενημέρωσή τους για το προϊόν. Η επένδυση σε διαφημίσεις, το περίπτερο της
εταιρίας στην εμπορική έκθεση και προβλέψεις για την πρόοδο της, είναι
βασικά στοιχεία τα οποία αξιολογούν οι εν δυνάμει πελάτες. Συχνά τα προϊόντα
που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους μπορεί να είναι περισσότερα από ένα
και τότε να πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα σε αυτά το καλύτερο. Επίσης, όταν
παραπάνω από ένας εκπρόσωποι συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία, η σωστή
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εκπαίδευσή τους επί του προϊόντος και της εταιρίας κρίνεται σημαντική, καθώς
τελικώς οι απόψεις τους ιδανικό είναι να ταυτίζονται. Τέλος, στην εμπορική
έκθεση έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε άμεση επαφή με τα προϊόντα που τους
ενδιαφέρουν και εύκολα να τα συγκρίνουν με τα ανταγωνιστικά τους και τις
τιμές αυτών. Συνοπτικά, λοιπόν, η παρουσία των ενδεχόμενων αγοραστών σε
μία εμπορική έκθεση έχει διττό ρόλο. Από τη μία προσπαθούν να εντοπίσουν
της εναλλακτικές επιλογές που έχουν σχετικά με την αγορά τους και από την
άλλη να αξιολογήσουν την σταθερότητα της επιχείρησης που μπορεί να
αποτελέσει τον προμηθευτή τους. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να επιστρέψουν
με τις απαραίτητες και ποιοτικότερες πληροφορίες στην επιχείρησή τους (Godar
and O’Connor, 2001).


Μη Αγοραστές
Σε πολλές περιπτώσεις οι εταιρίες θεωρούν την ευκαιρία για συμμετοχή σε
εμπορική έκθεση ως τρόπο επιβράβευσης για τους υπαλλήλους τους και ως
μέσο για περεταίρω κινητοποίησή τους. Παρόλο που οι επισκέπτες αυτοί για
χρόνια θεωρούνταν μη ελκυστικοί από τους πωλητές που στελέχωναν τα
περίπτερα, λόγω της αδυναμίας άμεσης επιρροής τους στην αγοραστική
διαδικασία και απόφαση, το κύρος που αποκτούν μέσω της επιλογής τους από
την επιχείρηση τους ως εκπρόσωποι στην έκθεση τους κάνει να συνεχίζουν να
συμμετέχουν. Μάλιστα, κάποιοι διορατικοί εκθέτες, αρχίζουν να αναζητούν
αποδοτικούς από άποψη κόστους τρόπους για να καλύψουν τις ανάγκες και
αυτής της κατηγορίας επισκεπτών (Godar and O’Connor, 2001).

Μακροπρόθεσμοι Στόχοι-Κίνητρα


Υπάρχων Πελάτης
Αυτού του τύπου οι επισκέπτες έχουν ως βασικό μακροπρόθεσμο στόχο της
επίσκεψής τους στην εμπορική έκθεση την ενδυνάμωση των σχέσεων τους και
την διεύρυνση των επαφών τους τόσο με τους πωλητές, δηλαδή τους εκθέτες,
όσο και με τους υπόλοιπους αγοραστές. Ειδικότερα σε κλάδους όπου στην
αγοραστική αρένα επικρατεί ολιγοπώλιο και η ευημερία του επισκέπτη-πελάτη
εξαρτάται από τους δύο-τρείς κυρίαρχους του χώρου, ο τύπος αυτός επισκέπτη
εμπλέκεται έντονα και επιθυμεί την αλληλεπίδραση (Godar and O’Connor,
2001).



Δυνητικός Πελάτης
Και σε αυτόν τον τύπο επισκέπτη, βασικό μακροπρόθεσμο στόχο αποτελούν οι
επαφές, όμως σε αυτή την περίπτωση όχι η ενδυνάμωση, αλλά η δημιουργία
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τους. Παρόλο λοιπόν που οι εμπορικές εκθέσεις δεν είναι μακροχρόνια
γεγονότα, παρέχουν πρόσφορο έδαφος για τη δημιουργία και διατήρηση
μακροχρόνιων σχέσεων που βασίζονται στο αμοιβαίο ενδιαφέρον και
συνεργασία των εμπλεκόμενων μερών. Έτσι οι δυνητικοί πελάτες έρχονται σε
μία εμπορική έκθεση για να δημιουργήσουν επαφές για μελλοντικές αγορές. Η
επαφή των αγοραστών με τους πωλητές στην έκθεση μειώνει την μεταξύ τους
απόσταση (Godar and O’Connor, 2001). Σύμφωνα με τον Ford (1980) μπορούμε
να εντοπίσουμε διάφορους τύπους αποστάσεων, δύο εκ των οποίων είναι η
‘‘κοινωνική απόσταση’’(social distance) και η ‘‘τεχνολογική απόσταση’’
(technological distance). Σε μία εμπορική έκθεση, ο επισκέπτης μπορεί να δει
τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει μία επιχείρηση εκθέτης, μειώνοντας έτσι την
κοινωνική απόσταση, όπως επίσης και να δει και να συγκρίνει δείγματα από τα
προϊόντα του εκθέτη και το πόσο κοντά είναι αυτά στις δικές του ανάγκες,
μειώνοντας έτσι την τεχνολογική απόσταση.


Μη Αγοραστές
Τέλος, η υποστήριξη του κλάδου τους είναι για πολλούς πωλητές λόγος για να
συμμετάσχουν σε εμπορικές εκθέσεις, αλλά και για πολλές επιχειρήσεις κίνητρο
να στείλουν αυτού του τύπου τους επισκέπτες στην έκθεση. Όλοι,
συμμετέχοντες και μη στην αγοραστική διαδικασία, αποτελούν μέλη του
κλάδου και η συμμετοχή τους προσθέτει κύρος σε αυτόν, καθώς μαρτυρά το
ενδιαφέρον τους να μένουν ενήμεροι για τις εξελίξεις και τις νέες τεχνολογίες
(Godar and O’Connor, 2001).

5.3 Αξιολόγηση μίας Εμπορικής Έκθεσης από Έναν Επισκέπτη
Ο επισκέπτης μίας εμπορικής έκθεσης έχουμε κατανοήσει ότι θέτει κάποια
στάνταρντ τα οποία πρέπει η έκθεση να ικανοποιεί, ώστε να θεωρήσει τη συμμετοχή
του σε αυτή επιτυχημένη. Στοιχεία όπως η οργάνωση και η εύρυθμη λειτουργία της
έκθεσης, το κατά πόσο αυτή ανταποκρίνεται στους στόχους μάρκετινγκ των
επισκεπτών αλλά και στοιχεία που έχουν να κάνουν με το κόστος συμμετοχής σε αυτή
είναι κάποια μόνο από τα κριτήρια που λαμβάνουν υπόψη τους οι επισκέπτες για να
αξιολογήσουν την εμπορική έκθεση και να αποφασίσουν αν αξίζει να την επισκεφθούν
ξανά μελλοντικά. Στο κεφάλαιο 3 και συγκεκριμένα στον πίνακα 2 είχε γίνει μία
συνοπτική αναφορά των κριτηρίων αυτών, που τώρα ήρθε η στιγμή να αναλύσουμε
εκτενέστερα.
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Αναφορικά λοιπόν με την αντίληψη που δημιουργείται στους επισκέπτες για μία
έκθεση και τις προσδοκίες τους για τις πληροφορίες που μπορούν να συλλέξουν σε
αυτή, τέσσερις κατηγορίες υπο-κριτηρίων λαμβάνονται υπόψη: 1) ο τύπος της
εμπορικής έκθεσης, 2) η ευκολία πρόσβασης σε αυτή και ο χρόνος διεξαγωγής της, 3) η
υπόληψη ή φήμη της έκθεσης και ο τρόπος διαχείρισής της και τέλος, 4) η ποιότητα και
ο αριθμός των συμμετοχών (Berne and Garcia-Uceda, 2008).
Ξεκινώντας, λοιπόν, από τον τύπο των εμπορικών εκθέσεων, δύο από τους
παράγοντες που τον προσδιορίζουν είναι η γεωγραφική κάλυψη της αγοράς που
παρέχει και η οριζόντια ή κάθετη μορφή του (Gopalakrishna and Williams, 1992).
Σχετικά με το γεωγραφικό εύρος της αγοράς που καλύπτει μία εμπορική έκθεση, οι
Smith et al. (2003) τονίζουν ότι η επιτυχία, όσον αφορά στο επίπεδο στο οποίο έχουν
επιτευχθεί οι αρχικοί στόχοι συμμετοχής, διαφέρει αρκετά μεταξύ κάποιου που
διαπραγματεύεται σε τοπικό επίπεδο με εκείνου που διαπραγματεύεται σε διεθνές.
Επίσης, όπως για τους εκθέτες, έτσι και για τους επισκέπτες, οι στόχοι που έχουν θέσει
είναι αυτοί που καθορίζουν και εάν μία οριζόντιου ή κάθετου τύπου έκθεση τους
εξυπηρετεί. Συγκεκριμένα, όταν οι επισκέπτες έχουν διάθεση για πραγματοποίηση
αγορών, τότε οι κάθετου τύπου εκθέσεις θεωρούνται καταλληλότερες, ενώ οι
οριζόντιου τύπου προτιμώνται όταν οι στόχοι αγοράς δεν είναι οι κυρίαρχοι (Rice and
Almossawi, 2002).
Ένα ακόμη κρίσιμο κριτήριο για τους επισκέπτες είναι η ‘‘συμβατότητα’’ του
τόπου και του χρόνου διεξαγωγής μίας εμπορικής έκθεσης με το πλάνο δράσης τους.
Πολλές φορές μάλιστα μπορεί αυτό να αποτελέσει και τον παράγοντα κλειδί για την
απόφασή τους (Hough, 1988).
Ένα τρίτο στοιχείο που επηρεάζει την αντίληψη των επισκεπτών για μία
εμπορική έκθεση είναι η φήμη (reputation) που αυτή έχει (Shipley and Wong, 1993)
και ο τρόπος που διοικείται. Η υπόληψη και η φήμη μίας έκθεσης δημιουργούνται με
βάση την εμπειρία και τις στρατηγικές επικοινωνίας που αυτή υιοθετεί. Επίσης, ο
αριθμός των ατόμων που επισκέφθηκαν μία εμπορική έκθεση σε προηγούμενες
διεξαγωγές της επηρεάζει σημαντικά, από την πλευρά των επισκεπτών, την επιθυμία
τους να την επισκεφτούν, καθώς δημιουργεί προσδοκίες ότι σε μελλοντικές διεξαγωγές
της, μεγαλύτερος αριθμός αποδοτικών (effective) επισκεπτών θα παρευρεθούν σε αυτή
(Swandby and Cox, 1980; Swandby et al., 1990). Οι επαγγελματίες επισκέπτες επίσης
προσδοκούν ότι θα έχουν στη διάθεση τους από τους διοργανωτές των εκθέσεων, τις
βιομηχανικές ενώσεις (industrial associations), το Υπουργείο Εμπορίου και τον τύπο
γενικότερα, όλες εκείνες τις πληροφορίες που θα αποτελέσουν γι’ αυτούς τη βάση στην
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απόφασή τους να συμμετάσχουν σε μία εμπορική έκθεση ή όχι (Berne and GarciaUceda, 2008). Τέλος, από πλευράς διοίκησης της έκθεσης, όπως αναφέραμε
εκτενέστερα στο κεφάλαιο 3, όλες οι βασικές αλλά και επιπλέον παροχές του
διοργανωτή προς τον επισκέπτη, αλλά και η ύπαρξη ενός ευχάριστου κλίματος, δρουν
θετικά στην απόφαση του δεύτερου να συμμετάσχει σε αυτή (Seringhaus and Rosson,
2001; Munuera and Ruiz, 1999; Browing and Adams, 1988).
Ένα τελευταίο υπο-κριτήριο που πρέπει να αναφερθεί είναι η ποιότητα και το
μέγεθος της συμμετοχής, τα οποία ενώ φαίνεται να αποτελούν σημαντικό παράγοντα
για τους εν δυνάμει εκθέτες, δε φαίνεται να έχουν την ίδια σημασία και για τους
επισκέπτες, καθώς αυτοί αναμένουν ότι όλοι οι εκθέτες θα είναι σωστά
προετοιμασμένοι είτε να κάνουν πωλήσεις, είτε να παρέχουν αξιόπιστες πληροφορίες.
Ένας ποιοτικός παράγοντας ωστόσο, που μπορεί να παρακινήσει τους επισκέπτες, είναι
η πιθανή συμμετοχή στην έκθεση κάποιων ανταγωνιστών (Berne and Garcia-Uceda,
2008).
Τη δεύτερη μεγάλη διάσταση κριτηρίων αποτελούν οι λεγόμενοι στόχοι
μάρκετινγκ (Berne and Garcia-Uceda, 2008). Υπάρχουν εμπειρικά στοιχεία που
αποδεικνύουν ότι οι επαγγελματίες επισκέπτες δεν συμμετέχουν σε μία εμπορική
έκθεση έχοντας ως μοναδικό σκοπό τους την πραγματοποίηση αγορών, αλλά για μία
πληθώρα λόγων (Blythe, 2002).
Μία πρώτη, βασική προσδοκία που δημιουργείται στους επισκέπτες από τη
συμμετοχή τους σε μια εμπορική έκθεση, είναι οι πωλήσεις ή η δημιουργία πρόσφορου
εδάφους για να πραγματοποιηθούν αυτές, η απόκτηση νέων πελατών, καθώς και η
διατήρηση των ήδη υπαρχόντων (Berne and Garcia-Uceda, 2008).
Επιπλέον, οι εμπορικές εκθέσεις παρέχουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και
ευκαιριών για αλληλεπίδραση του επισκέπτη με μια πληθώρα οικονομικών παραγόντων
των δικτύων διανομής. Οι επισκέπτες, καθώς και οι εκθέτες-επισκέπτες, συμμετέχουν
σε κοινωνικές εκδηλώσεις και έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σεμινάρια με
στόχο την καθιέρωση και διατήρηση τέτοιου είδους διασυνδέσεων (Bello and Lohtia,
1993). Η παρουσία σε μία εμπορική έκθεση θεωρείται επίσης ως μία ευκαιρία για τις
εταιρείες να δημιουργήσουν, να υπερασπιστούν ή να επεκτείνουν τη θέση τους μέσα
στα πλαίσια του δικτύου (Rosson and Seringhaus, 1995). Συνεπώς, η παροχή ή μη από
μία εμπορική έκθεση των προαναφερθέντων δυνατοτήτων, αποτελεί σημαντικό
κριτήριο αξιολόγησής της από τους εν δυνάμει επισκέπτες.
Παρά τη στροφή του ενδιαφέροντος από την πραγματοποίηση συναλλαγών στη
σύναψη σχέσεων, που μεταφράζεται ως μετατόπιση του ενδιαφέροντος των επισκεπτών
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από τα προϊόντα στον εκθέτη, οι εμπορικές εκθέσεις εξακολουθούν να αποτελούν ένα
βασικό εργαλείο και σημείο πληροφόρησης για τα νέα προϊόντα (Berne and GarciaUceda, 2008). Σε γενικές γραμμές, οι πληροφορίες σχετικά με προϊόντα, επιχειρήσεις,
τεχνολογία ή και τον κλάδο που προσδοκούν οι επισκέπτες ότι θα μπορέσουν να
αποκομίσουν από μία εμπορική έκθεση, είναι βασικό κριτήριο κατά την επιλογή τους
(Blythe, 2002). Στόχος μάρκετινγκ σε αυτή την περίπτωση είναι να αξιολογήσουν το
επίπεδο της τεχνολογίας στα νέα προϊόντα, έτσι ώστε να βελτιώσουν τη δική τους
ανταγωνιστικότητα (Munuera & Ruiz, 1999; Sharland & Balgoh, 1996; Hansen, 1996).
Ένα τελευταίο στοιχείο αυτής της διάστασης που πρέπει να αναλύσουμε ως
κριτήριο αξιολόγησης μίας εμπορικής έκθεσης είναι η δυνατότητα που αυτή παρέχει να
καλυφθούν οι στόχοι έρευνας μάρκετινγκ. Από πλευράς επισκεπτών βέβαια, αυτό δεν
είναι αντίστοιχης σημασίας κριτήριο με αυτής των εκθετών (Berne and Garcia-Uceda,
2008). Για την έρευνα μάρκετινγκ σε αυτή την περίπτωση, σημασία μπορούν να έχουν
τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τις πληροφορίες που παρέχουν οι εκθέτες, όπως
για παράδειγμα συγκρίσεις προϊόντων ή υπηρεσιών, ή η επίσκεψη νέων εταιριών της
αγοράς (Blythe, 2002).
Τελευταία διάσταση κριτηρίων επιλογής και αξιολόγησης μίας εμπορικής
έκθεσης αποτελούν τα λεγόμενα αντιλαμβανόμενα κόστη (Kijewski et al., 1993), τα
οποία εξακολουθούν σε πολλές περιπτώσεις να αποτελούν εμπόδιο συμμετοχής σε μία
εμπορική έκθεση. Τα κόστη αυτά μπορούν να αντιμετωπιστούν είτε ως μέρος του
ετήσιου προϋπολογισμού μίας εταιρίας, είτε ως ξεχωριστές και μεμονωμένες αποφάσεις
(Berne and Garcia-Uceda, 2008) και διακρίνονται σε κόστη σχετικά (relative costs) και
διαφορικά (differential costs).
Τα σχετικά κόστη επηρεάζονται από τον αριθμό των εμπορικών εκθέσεων που
μία επιχείρηση επιθυμεί να συμμετάσχει ετησίως (Berne and Garcia-Uceda, 2008).
Περιλαμβάνουν επίσης τα κόστη που συνδέονται με την αποστολή προσωπικού στην
έκθεση. Τα κόστη ευκαιρίας συνήθως μεταβάλλονται αναλόγως με τη θέση που κατέχει
το άτομο που η εταιρία στέλνει να επισκεφθεί την έκθεση (Browning and Adams,
1988). Όσο σημαντικότερη είναι η θέση του στη εταιρία, τόσο μεγαλύτερο το κόστος
της απουσίας του από αυτή. Από την άλλη βέβαια αυτό αντισταθμίζεται από την
αποδοτικότητα που μπορεί να έχει η επίσκεψη στην εμπορική έκθεση ενός
περισσότερου έμπειρου στελέχους, πράγμα που περιπλέκει τη διαδικασία λήψης
απόφασης (Berne and Garcia-Uceda, 2008).
Από την άλλη έχουμε το διαφορικό κόστος, που ουσιαστικά αποτελεί την
διαφορά μεταξύ του κόστους των εναλλακτικών ενεργειών ή αποφάσεων που πρέπει να
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πάρει η επιχείρηση ή ο επισκέπτης. Σε αυτό λαμβάνονται υπόψη τα έξοδα διαμονής, τα
έξοδα μετάβασης από τη βάση του επισκέπτη στον τόπο διεξαγωγής της εμπορικής
έκθεσης, καθώς και το κόστος άλλων συμπληρωματικών δραστηριοτήτων αναψυχής
(Berne and Garcia-Uceda, 2008).
Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι πολλές εκείνες οι παράμετροι που ένας επισκέπτης
λαμβάνει υπόψη του κατά τη διαδικασία επιλογής της έκθεσης στην οποία θα
συμμετάσχει ή όπως θα μπορούσαμε να πούμε διαφορετικά τα κριτήρια αξιολόγησής
τους.
5.4 Ανακεφαλαίωση
Το κεφάλαιο αυτό αφιερώθηκε στη μελέτη και ανάλυση της συμπεριφοράς του
τρίτου εμπλεκόμενου μέρους σε μία εμπορική έκθεση, του επισκέπτη.
Αρχικά παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα μελετών που προσπάθησαν να
κατηγοριοποιήσουν τους επισκέπτες σε διάφορους τύπους. Το συμπέρασμα που
προέκυψε σε αυτό το σημείο είναι ότι δεν μπορεί να προκύψει μία συγκεκριμένη και
ξεκάθαρη τυπολογία, αλλά ότι οι διοργανωτές και οι εκθέτες θα πρέπει να εντοπίζουν
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εκάστοτε επισκεπτών, που εν μέρει τους κατατάσσουν
σε μία κατηγορία ενδιαφέρουσα για αυτούς, και να μη τους αντιμετωπίζουν σαν μάζα.
Ακολουθώντας την τακτική αυτή, θα μπορέσει να γίνει πιο στοχευμένη και η δική τους
δράση.
Εν συνεχεία αναφερθήκαμε στους λόγους και τα κίνητρα που οδηγούν ένα
επισκέπτη σε μία εμπορική έκθεση και είδαμε ότι προκύπτουν διάφορες κατηγορίες
στόχων ανάλογα με τον τύπο επισκέπτη, αλλά και με βάση άλλους παράγοντες όπως ο
χρονικός ορίζοντας των στόχων που έχει θέσει προς επίτευξη ο ίδιος ή η επιχείρηση
του.
Τέλος, το κεφάλαιο αυτό κλείνει συζητώντας τους παράγοντες εκείνους που
συχνά οι επισκέπτες χρησιμοποιούν για να αξιολογήσουν μία εμπορική έκθεση και να
αποφασίσουν εάν τελικώς έχει αξία για αυτούς να συμμετάσχουν σε αυτή. Τα κριτήρια
αυτά συνήθως περιφέρονται γύρω από τρείς ‘‘πυλώνες’’, την φήμη και υπόληψη της
εμπορικής έκθεσης, τους στόχους μάρκετινγκ της επιχείρησης, καθώς και τα διάφορα
κόστη που προκύπτουν από τη συμμετοχή στην εμπορική έκθεση.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Έχοντας μελετήσει, λοιπόν, και αναλύσει σε μεγάλο βαθμό τα όσα
προηγήθηκαν στα παραπάνω πέντε κεφάλαια, οδηγούμαστε σε κάποια συμπεράσματα
σχετικά με τον τρόπο που οι διεθνείς εμπορικές εκθέσεις μπορούν να αποτελέσουν ένα
χρήσιμο εργαλείο μάρκετινγκ, καθώς και σε ορισμένες προτάσεις για τις επιχειρήσεις
που θα ήθελαν να ακολουθήσουν αυτή την οδό για να προωθήσουν τα προϊόντα, τις
υπηρεσίες ή και την ίδια τους την επωνυμία.
Μία πρώτη διαπίστωση που έγινε, πριν καν αρχίσει η συγγραφή της παρούσας
μελέτης, και αποτέλεσε κίνητρο γι’ αυτή, είναι οι σημαντικές αλλαγές που
παρατηρούνται στη πραγματικότητα του παγκόσμιου επιχειρείν και συμβαίνουν με
ολοένα και πιο ραγδαίους ρυθμούς. Την δυναμικότητα και την ανταγωνιστικότητα αυτή
του περιβάλλοντος πρέπει πλέον οι επιχειρήσεις να αντιμετωπίζουν επιθετικά και όχι
παθητικά, εάν φυσικά επιθυμούν να βρίσκονται στη πρώτη γραμμή. Βέβαια, για να
συμβεί αυτό, πέραν της ετοιμότητας στην οποία πρέπει να βρίσκονται, θα πρέπει
ταυτόχρονα να ξεφύγουν και από τον συμβατικό τρόπο σκέψης.
Για να κάνουμε τα πράγματα πιο συγκεκριμένα, στο κομμάτι του μάρκετινγκ,
αυτό φαίνεται να μπαίνει και πάλι σε μία νέα εποχή, όπου η παραδοσιακή χρήση των
τεσσάρων Ps δε φαίνεται να είναι πλέον αρκετή και η αναζήτηση νέων
δημιουργικότερων τρόπων προβολής, όπως και σύναψης και διατήρησης πελατειακών
σχέσεων, κρίνεται αναγκαία. Ο πελάτης συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο, αλλά
πλέον είναι δύσκολο να καθοδηγηθεί, καθώς ο ίδιος έχει πιο ξεκάθαρη εικόνα για το τι
αναζητά. Εδώ έρχεται να συμβάλει σημαντικά η λεγόμενη επικοινωνία μάρκετινγκ,
ένας τομέας του μάρκετινγκ που έχει υποστεί τις περισσότερες αλλαγές τα τελευταία
χρόνια, αλλά έχει προσφέρει και συνεχίζει να το κάνει, τα πλέον αποτελεσματικά
εργαλεία μάρκετινγκ στις επιχειρήσεις. Ένα από τα εργαλεία αυτά είναι και οι
εμπορικές εκθέσεις, οι οποίες εντάσσονται στην ευρύτερη κατηγορία του μάρκετινγκ
γεγονότων, που τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται ραγδαία, τείνοντας να αποτελέσει
μία πολύ κερδοφόρα ‘‘βιομηχανία’’. Αυτό λοιπόν που προκύπτει σε πρώτο επίπεδο ως
συμπέρασμα και πρέπει να γίνει κατανοητό είναι η αλλαγή της τροπής των πραγμάτων
και η ανάγκη υιοθέτησης από τις επιχειρήσεις νέων τρόπων δράσης, κατ’ εξοχήν στο
κομμάτι του μάρκετινγκ.
Ένα δεύτερο, πιο στοχευμένο πλέον με βάση το θέμα μελέτης συμπέρασμα,
είναι η αναγνώριση της συνεισφοράς των εμπορικών εκθέσεων ως εργαλείο του
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μάρκετινγκ επικοινωνίας. Τόσο σε αναπτυγμένες, όσο και σε αναδυόμενες αγορές οι
εμπορικές εκθέσεις έπαιξαν καταλυτικό ρόλο τις τελευταίες δεκαετίες, τονώνοντας την
τοπική βιομηχανία και ανοίγοντας διαύλους για ξένες επενδύσεις. Φάνηκε ακόμη, ότι οι
εμπορικές εκθέσεις δεν είναι μία τάση των τελευταίων χρόνων, αλλά έχουν βαθιά τις
ρίζες τους στους αιώνες, πράγμα που επιβεβαιώνει την χρηστικότητα τους στο εμπόριο
διαχρονικά.
Προσπαθώντας να αποδώσουμε ένα ορισμό στις εμπορικές εκθέσεις
οδηγηθήκαμε στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για μία έννοια ευρεία, που αποτελεί ένα
προσεκτικά

σχεδιασμένο

‘‘μηχανισμό’’

πωλήσεων,

επικοινωνίας,

ανάπτυξης

ανθρωπίνων σχέσεων, μάρκετινγκ και επιχειρηματικότητας. Οι στόχοι που έχει αλλά
και εξυπηρετεί μπορεί να είναι τόσο ποσοτικοί, όσο και ποιοτικοί. Επιπλέον, είδαμε ότι
βάσει κριτηρίων οι εμπορικές εκθέσεις μπορούν να κατηγοριοποιηθούν, πράγμα που
οδηγεί στη διαπίστωση ότι δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται το ίδιο και ότι κάθε τύπος
έκθεσης μπορεί να ικανοποιήσει διαφορετικούς στόχους και συμφέροντα σε
διαφορετικό βαθμό. Χρήσιμο θα ήταν λοιπόν, πριν κάποιος αποφασίσει να συμμετάσχει
σε μία εμπορική έκθεση, να έχει κάνει ξεκάθαρο το στόχο του ώστε να επιλέξει την
καλύτερη μορφή εμπορικής έκθεσης για την εξυπηρέτησή του.
Εν συνεχεία, μέσα από την μελέτη των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων
που μπορεί να έχει μία εμπορική έκθεση για όποιον επιχειρήσει να συμμετάσχει σε
αυτή, φάνηκε να υπάρχουν από τη μία σημαντικά οφέλη που κανένα άλλο μέσο δεν
μπορεί να προσφέρει, όμως και σημαντικά εμπόδια που σε ορισμένες περιπτώσεις
κρίνονται απαγορευτικά. Ως σημαντικότερο των πλεονεκτημάτων αναδείχθηκε η
συγκέντρωση σε ένα χώρο όλων των ενδιαφερομένων προσώπων και η δυνατότητα
επαφών, ανάπτυξης και διατήρησης σχέσεων, ενώ στην κορυφή του αντίποδα βρίσκεται
το υψηλό κόστος συμμετοχής. Ωστόσο, αποτελεί προσωπική πεποίθηση και πρόταση,
ότι για τις επιχειρήσεις εκείνες που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε μία εμπορική
έκθεση και πληρούν βασικές προϋποθέσεις, όπως το να έχουν ξεκάθαρο πλάνο και
στόχους μάρκετινγκ και να διαθέτουν το απαραίτητο budget και το κατάλληλα
εκπαιδευμένο προσωπικό, η ζυγαριά θα κλείνει για αυτές προς την πλευρά των
πλεονεκτημάτων και ωφελειών.
Περνώντας στον βασικό κορμό και μελετώντας το πρώτο εμπλεκόμενο μέρος
των εμπορικών εκθέσεων, τον διοργανωτή, καταλήξαμε στα παρακάτω συμπεράσματα
και προτάσεις. Αρχικά, το ρόλο του διοργανωτή μπορούν να πάρουν διάφοροι φορείς,
ιδιωτικοί ή δημόσιοι, εγχώριοι ή διεθνείς, όπως επίσης και οι κυβερνήσεις. Ωστόσο,
αναλύοντας στη συνέχεια όλες τις δυνατότητες που πρέπει να έχει ένα διοργανωτής,
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όπως και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί, οδηγηθήκαμε στο συμπέρασμα ότι
δεν μπορούν να αναλάβουν όλοι όσοι το επιθυμούν αυτόν το ρόλο. Σαφώς, μία τέτοια
κίνηση θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα σκληρής αυτοκριτικής και σωστής αξιολόγησης
των δυνατοτήτων τους. Εάν για κάποιους, παρά ταύτα, η διοργάνωση μίας εμπορικής
έκθεσης αποτελεί διακαή πόθο ή μία στρατηγικής σημασίας κίνηση προς όφελός τους,
τότε

προτείνεται

να

συμμετάσχουν

προηγουμένως

στα

ειδικά

σχεδιασμένα

προγράμματα εκπαίδευσης που προωθούνται τα τελευταία χρόνια από πανεπιστήμια
και διεθνείς κοινοπραξίες ενώσεων προς αυτή την κατεύθυνση. Επίσης, εγχείρημα
μάρκετινγκ καθότι είναι μία διοργάνωση, έχει ως κεντρικό της πρόσωπο τον πελάτη,
που σε αυτή την περίπτωση είναι τόσο ο εκθέτης, όσο και ο επισκέπτης. Αυτό που
αποτελεί την ουσία σε αυτό το σημείο, είναι η σημασία της αναγνώρισης από την
πλευρά των διοργανωτών της έντασης του ανταγωνισμού και επομένως και η αύξηση
των απαιτήσεων από πλευράς πελατών. Έτσι προτείνεται να προβαίνουν σε συνεχείς
έρευνες σχετικά με τη στάση, τη συμπεριφορά και τις επιθυμίες των πελατών και να
προσπαθούν να τις ικανοποιούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η απλή παραχώρηση
του χώρου και των βασικών υπηρεσιών δεν είναι πλέον αρκετή, όπως επίσης δεν είναι
αρκετή μία σχέση μεταξύ διοργανωτή και πελατών που να περιορίζεται στα χρονικά
πλαίσια της διεξαγωγής. Οι εκθέτες δείχνουν ενδιαφέρον πλέον σε χαρακτηριστικά
όπως η δέσμευση και η εμπιστοσύνη, η επικοινωνία, η ποιότητα των υπηρεσιών καθώς
και η ικανοποίησή τους από την διοργάνωση, στοιχεία τα οποία σοφό θα ήταν να
λαμβάνουν υπόψη τους και να καλλιεργούν οι διοργανωτές. Επίσης, για αμφότερους
εκθέτες και επισκέπτες καταλήξαμε στο ότι χαρακτηριστικά όπως η φήμη και το κύρος
της έκθεσης, η ύπαρξη ανταγωνιστών και οι ευκαιρίες για δικτύωση, παίζουν
καθοριστικό ρόλο για τη συμμετοχή τους. Συνεπώς, κάθε διοργανωτής που επιδιώκει να
επιτύχει και να δημιουργήσει πρόσφορο έδαφος για το μέλλον της διεξαγωγής, πρέπει
να δώσει σημασία σε αυτές τις παραμέτρους και να τις αξιοποιήσει κατάλληλα. Τέλος,
διαπιστώθηκε ότι η διοργάνωση μία έκθεσης, εκτός του ίδιου του διοργανωτή, ωφελεί
και το περιβάλλον του, μέσω του χρήματος που εισρέει, κυκλοφορεί και φορολογείται
σε αυτό, παράγοντας που σίγουρα είναι χρήσιμο να αξιολογείται σοβαρά από τις
διοργανώτριες χώρες και πόλεις και να χρησιμοποιείται προς όφελος της οικονομίας
τους.
Το τέταρτο κεφάλαιο, όπου η προσοχή στράφηκε στον εκθέτη, αποτέλεσε ένα
αρκετά περιεκτικό κομμάτι από το οποίο μπορεί κανείς να οδηγηθεί σε διάφορα
συμπεράσματα σχετικά με τη διαδικασία συμμετοχής, με αυτή την ιδιότητα, σε μία
εμπορική έκθεση. Αρχικά έγινε ξεκάθαρο ότι και σε αυτή την περίπτωση
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παρουσιάζονται διάφοροι τύποι εκθετών, πράγμα που επηρεάζεται συνήθως από τους
στόχους που αυτοί και οι εταιρίες τους θέτουν. Επίσης, ενώ μέχρι τώρα κάποιος μπορεί
να έβλεπε τη συμμετοχή σαν μία ενιαία διαδικασία, μελετώντας τη βιβλιογραφία
καταλήξαμε ότι αυτή μπορεί να χωριστεί σε τρία διαδοχικά στάδια, το προ-εκθεσιακό,
το εκθεσιακό και το μετεκθεσιακό, καθώς και στις αντίστοιχες πολιτικές. Ένα σημείο
άξιο αναφοράς, που αποτελεί και μία από τις σημαντικότερες προτάσεις, είναι το
γεγονός ότι μία επιχείρηση-εκθέτης θα πρέπει να θέσει στόχους και μόνο εάν αυτοί
εξυπηρετούνται με το εργαλείο της εμπορικής έκθεσης να προχωρήσουν σε συμμετοχή.
Επίσης, οι στόχοι αυτοί, θα πρέπει να είναι λειτουργικά διαμορφωμένοι, ώστε να
μπορούν να συμβάλλουν στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας. Επίσης, διαπιστώθηκε
ότι η επιλογή μίας έκθεσης πρέπει να είναι αποτέλεσμα συλλογής και αξιολόγησης
πληροφοριών, καθώς και εναλλακτικών επιλογών. Προχωρώντας από στάδιο σε στάδιο,
έγινε φανερό ότι όλες οι αποφάσεις, από τη διακόσμηση του περιπτέρου μέχρι τον
τρόπο προβολής και τη χρηματοδότηση, είναι αλληλένδετες μεταξύ τους, και έχουν και
πάλι ως βασικό τους άξονα το στόχο που έχει τεθεί. Κάτι επίσης αξιοσημείωτο που
προέκυψε από τη μελέτη της εκθεσιακής πολιτικής, είναι η σημαντικότητα του
ανθρώπινου παράγοντα με τον οποίο στελεχώνεται ένα περίπτερο και προτείνεται στους
εν δυνάμει εκθέτες, να δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην επιλογή και την εκπαίδευση
του, καθώς αυτό είναι που θα αναδείξει ή θα επισκιάσει την όλη προσπάθεια. Τέλος,
κατά τη μελέτη της μετεκθεσιακής πολιτικής, αναδείχθηκε η σημασία της επικοινωνίας
και παρακολούθησης της σχέσης με τους συμμετέχοντες, καθώς και η μέτρηση των
αποτελεσμάτων και του βαθμού στον οποίο επιτεύχθηκαν οι στόχοι. Πρέπει κανείς να
καταλάβει ότι η προσπάθεια δε σταματά με το πέρας της διεξαγωγής της εμπορικής
έκθεσης που συμμετείχε και ότι η μη αποκωδικοποίηση του αποτελέσματος και η
εξαγωγή συμπερασμάτων και αντίστοιχων δράσεων, αφήνει ανολοκλήρωτο το όλο
εγχείρημα.
Φτάνοντας, στον τρίτο εμπλεκόμενο εκ των συμμετεχόντων σε μία εμπορική
έκθεση, τον επισκέπτη, επαληθεύσαμε για ακόμη μία φορά ότι και εδώ έχουμε
διάφορες κατηγορίες επισκεπτών βάσει των στόχων τους και των επιμέρους κινήτρων
που τους οδήγησαν στην έκθεση. Σε αυτή την περίπτωση όμως, ο διαχωρισμός αυτός
διαπιστώσαμε ότι έχει αξία και για τους εκθέτες και διοργανωτές. Συγκεκριμένα, τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς τους, καθώς και τα ενδιαφέροντά τους,
μπορούν να αποτελέσουν τη βάση ομαδοποίησης τους σε επιμέρους target groups, που
θα βοηθούν τους εκθέτες και διοργανωτές να δράσουν πιο στοχευμένα. Επίσης,
μελετώντας τα κίνητρα που οδηγούν έναν εμπορικό επισκέπτη σε μία έκθεση,
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καταλήξαμε και πάλι ότι υπάρχει μία τάση στροφής της προσοχής στη δικτύωση και τη
σύναψη σχέσεων, όπως και σε ερευνητική δράση. Τέλος, έγινε αντιληπτό ότι οι
επισκέπτες δεν επιλέγουν τυχαία τις εκθέσεις στις οποίες παρευρίσκονται, αλλά τις
αξιολογούν βάσει κριτηρίων, στοιχείο το οποίο πρέπει οι διοργανωτές και εκθέτες να
αξιοποιήσουν προς βελτίωση των παροχών και της παρουσίας τους, εξασφαλίζοντας
έτσι το μέλλον της διοργάνωσης.
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