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  مرکز ملی فرش ایران
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  :معرفی نمایشگاه دموتکس

همـه سـال در هفتـه دوم     کفپـوش هـا  نمایشگاه دموتکس به عنوان بزرگترین رخداد در حوزه 
  .ر کشور آلمان برگزار می شودمیالدي از شنبه تا سه شنبه در شهر هانوابتداي هر سال 

در شـهر  ) 1394دي ماه سال  29تا  26برابر ( ژانویه 19تا  16در سال جاري از این نمایشگاه 
  .شدهانور برپا 

پارکت قـرار گرفتـه بـود کـه      و سالن تحت پوشش فرشهاي دستباف، ماشینی 12در این دوره 
 متـر بـا    77متـراژ   پاویون اختصاصی فرش ایـران بـه  . ودچهار سالن مربوط به فرش دستباف ب

 همت مرکز ملی فرش ایران و با همکاري اتحادیه واردکنندگان فرش ایـران در اروپـا در سـالن    
  .این نمایشگاه برپا شد 17 غرفه 15

     14قالـب   حضـور داشـتند و ایرانیـان در    کشور 59از  دارغرفه 1441از نمایشگاه  در این دوره
  .غرفه از مبدا کشورهاي دیگر در این رویداد حاضر بودند 22 و از ایران غرفه

ایـن  کشـور از   100بـیش از   هزار نفر از  45، در سال جاري بر پایه گزارش میزبان این رویداد
  .نمایشگاه بازدید کردند

  



  در غرفه مرکز ملی فرش ایرانها رایزنی دیدار و 

و بررسی فرصتها و تهدید هاي پیش تخصصی  گفت و گوهايپاویون ایران محلی براي برگزاري 
  .صنعت فرش دستباف بود -روي هنر

  
  و گفت و گو با تجار فرش) آقاي ظهوري( ایران در هامبورگسرکنسول  حضور

  
  )آقاي رضوانی(ن ایران در برلی با وابسته اقتصادي سفارت گفت و گودیدار و 



  :آمریکابازرگانان فرش ایران در دیدار با 

 آن کشـور براي واردات فرش دستباف به  بازرگانان فعال در بازار آمریکابا توجه به فرجام برجام، 
  .حضور و تمایل درخور توجهی داشتند

   
  

  :دیدار با برگزارکنندگان نمایشگاه هاي فرش در دیگر کشورها

در طول برگزاري نمایشگاه دموتکس با برگزارکنندگان برخـی نمایشـگاه هـاي فـرش در دیگـر      
  .کشورها به ویژه کانادا و چین براي تسهیل حضور بازرگانان فرش ایران مذاکره شد

  



  :فرش دو نشریه معتبر آلمانی و انگلیسی اندبیردیدار با سر

بـه  ( Haliالمللـی  براي معرفی فرش دستباف  ایرانی در دو نشـریه معتبـر بـین     در این جلسات
حضـور  موضـوعاتی ماننـد   و  )ري تـیم اشـتاینرت  یبه سردب( Carpet XLو  )سردبیري بن اونس

  .ایران بحث و تبادل نظر شد درفرش گردشگران خارجی 

  
  تیم اشتاینرت - Carpet XL نشریهدبیر دیدار با سر

  
  بن اونس -Hali نشریهدبیر دیدار با سر



  

  :دیدار با فروشندگان فرش ایران در فروشگاههاي زنجیره اي اروپا

ش دستباف براي آشنایی هرچه بیشتر با ویژگـی  آموزش فروشندگان اروپایی فردر این جلسات، 
  .ها و وجوه تمایز فرش هاي ایرانی از سوي اروپاییان مطالبه شد

  

  

          

  

  

  

  

  

  



  
  دستباف ایران و ذینفعان فرش هاي خوشه عامالن توسعه حضور

  :غرفه هاي ایرانی شرکت کننده در نمایشگاه

  

  



  رقیب  غرفه هاي کشورهاي

  

  

  



  2016چهار دستبافته ایرانی؛ صدر نشین نوآوري هاي دموتکس 

فرش راه یافته به  24از  ،2016ها در دموتکسو اجراي فرش ز برترین طراحیاآیین تقدیر در 
شایان ذکر است  .دستبافته ایرانی برنده جایزه شدند 4، گروه مورد داوري 8از بین مرحله نهایی، 

و این دستبافته ها از نظر طراحی، کیفیت، نام کشور جهان وارد این مسابقه شده  21اثر از  320
   .تجاري و طراحی برگزیده شده اند

از سوي آقاي ذواالنواري اي ، یک فرش از آقاي رضوانی و گبه دو دستبافته از سوي خانم نظیري
رویداد از یک عمر تالش آقاي رضی میري براي فرش همچنین در این . حایز عنوان برتر شدند

 .تقدیر شد و تندیس ویژه اي نیز به وي اهدا شد

 
  نظیري- بهترین طرح تغییري                             رضوانی- بهترین طراحی مدرن لوکس

  

  
  يذواالنوار- بهترین طراحی مدرن برتر                                   ينظیر- بهترین نوآوري



  

  
  تقدیر از آقاي رضی میري

  

  
  



  

  :کلن IMMنمایشگاه 

برگزار  )Imm cologne(عنوان  با ژانویه در ماه کلن هر ساله ی داخلیحطرا نمایشگاه مبلمان و
شکل گیري مبلمان و فضاي داخلی و  با موضوعو می توان آن را اولین نمایشگاه سال  شودمی 

  .نامیدمحصوالت مناسب براي محل کار 

 تامین کنندگان و مدیران ارشد این نمایشگاه از سراسر جهان در این رویداد مهم حضور می یابند 
به  در صنعت مبلمان و طراحی داخلیتجاري  هايدرجه یک ترین رویدادجزء نمایشگاه این  و

سبک (و سلیقه یف بی نظیر و متنوعی از ایده هاي طراحی داخلی براي هر سبک ط. شمار می آید
  . را فراهم کرده و به نمایش می گذارد )تا سبک هاي لوکس و مرفه سادههاي 

  : Imm cologneنمایشگاه تخصصی بازدیدکنندگان 

 طراحان داخلی  
 معماران  
  برنامه ریز/ طراح  
 سازندگان کابینت و نجاران  
  دکوراسیونطراحان   

کشورهاي رقیب ایران در تولید فرش دستباف معموال در این نمایشگاه حضور مناسبی 
، اما ایرانیان به علت همزمانی تقریبی با نمایشگاه دموتکس کمتر در این رخداد حضور دارند

ي حضور در طرح تبلیغاتی تدوین شده براي بازار اروپا، یکی از ایده هاي پیشنهاد. یافته اند
  .تبلیغاتی و شایسته ایران در این نمایشگاه است

  

  

  

  



  کلن IMMبرخی غرفه هاي فرش در نمایشگاه 

  

 

  



  :نشست در سرکنسولگري ایران در هامبورگ

دیدار با سرکنسول ایران در هامبورگ و اعضاي اتحادیه فـرش دسـتباف ایـران در اروپـا بـراي      
  .تبلیغات فرش دستباف ایرانی

در انجام تبلیغات برون مرزي فرش دستباف ایران  مقام عالی وزارتین نشست در پی دستور در ا
آلمان برگزار شد تا براي چگونگی اجراي دستور یادشده بـا حمایـت    2016و در حاشیه دموتکس 

مرکز ملی فرش ایران، مشارکت اتحادیه واردکنندگان فرش ایران در اروپـا، و نظـارت سـفارت و    
 .تصمیم گیري شود) هامبورگ(کشورمان در آلمان سرکنسولگري 

بخشی از منابع مالی مرکز ملی فرش ایران در سال آتی به تبلیغات هدفمنـد و چندجانبـه فـرش    
  .دستباف ایران در اروپا با تمرکز بر کشورهاي آلمانی زبان اختصاص خواهد یافت

  
   



  برخی از پیامدها

آلمان، می توان موارد زیر را بـه   2016ایرانی در دموتکس در  کنار حضور مناسب و شایسته فرش 
  :عنوان  شاخصه هاي این حضور بر شمرد

حضور کامل در پاویون جمهوري اسالمی ایران و پاسخ به سواالت ذینفعان داخلی و بـین   -
 المللی فرش دستباف

در نمایشگاه و گفـت و   ایران در آلمانسفارت اقتصادي  وابستهحضور سرکنسول ایران و  -
 گو با فعاالن فرش

 ایران و اعضاي هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان فرش ایران در اروپاجلسه با سرکنسول  -
 درباره تبلیغات فرش دستباف ایران در اروپا 

 حضور تجار ایرانی مقیم آمریکا و استقبال از فرجام خوب برجام -

برگـزاري تـور فرهنگـی و    برنامه ریـزي  در پاویون ایران و هالی  نشریهگفتگو با سردبیر  -
پژوهشی فرش ایران در تابستان سال آینده، برگزاري تور بازرگانان فـرش و نیـز انتشـار    

در کنار دیگر پیشنهادهاي مطـرح شـده در   که ویژه نامه فرش ایران از سوي نشریه هالی 
این دیدار می تواند زمینه ساز تبلیغ شایسته اي از فرش ایرانـی در حـوزه بـرون مـرزي     

 .باشد

درباره نحوه آشنایی فروشندگان آلمانی  بـراي آشـنایی بیشـتر بـا      جلسه با تجار آلمانی  -
فرش ایرانی و قول همکاري مرکز براي بسته هاي کمک آموزشی براي معرفی هر چه بهتر 

 فرش دستباف ایرانی

  درخشش ایران و دستبافته هاي ایرانی در آیین اهداي جوایز دموتکس -

  

 


