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گزارش عملکرد
نمای کلی نمایشگاه
چهارمین دوره نمایشگاه خودرو تهران پس از سه سال وقفه به دلیل همه گیری کرونا،
از تاریخ  72لغایت  03اردیبهشت ماه  1031در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی
شهرآفتاب تهران با موفقیت برگزار شد .این نمایشگاه به همت شرکت ایده تجارت
هرمس و با حضور علی نبوی رئیس سازمان گسترش و نوسازی ایران و معاون وزیر
صنعت در تاریخ  72اردیبهشت ماه افتتاح شد و به طور رسمی آغاز به کار کرد.
استقبال از نمایشگاه خودرو تهران بسیار عالی بوده است و تمامی فضای نمایشگاه به
خودرو سازان مطرح مانند ایران خودرو ،آرین موتور ،بهمن موتور ،گروه خودروسازی
فردا  ،گروه ماموت و شایان دیزل و بسیاری از فعالین در حوزه خودرو های سنگین
اختصاص داده شده بود.

اه در ا

در این نمایشگاه  03شرکت در زمینه خودرو و صنایع وابسته و با معرفی محصوالت جدید حضور پیدا کردند که بیش از  033رسانه و خبرنگار اخبار
مربوط به چهارمین دوره نمایشگاه خودرو را پوشش خبری دادند .شرکت ایده تجارت هرمس و مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب افتخار استقبال 153
هزار نفر بازدید کننده از کل نمایشگاه را داشت
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در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه عباس تقدسی نژاد مدیر نمایشگاه شهر آفتاب با ابراز خوشحالی از برگزاری این نمایشگاه بعد از وقفه ای
طوالنی مدت اظهار کرد :این نمایشگاه اولین نمایشگاه قرن کشور است و امیدوارم باعث تحول در صنعت خودرو شود.

وی با تشکر از وزارت صنعت،معدن و تجارت به دلیل آزاد سازی واردات خودرو افزود :با توجه به اینکه امکان حضور شرکت خارجی نبود اما از حضور
شرکت های داخلی و شرکای خارجی آنها استقبال می کنیم.
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مدیر نمایشگاه شهر آفتاب تصریح کرد هدف از برگزاری این نمایشگاه ا یجاد تعامل بین شرکت ها و حمایت از ایده های نوآورانه است که امیدواریم
این مهم در این نمایشگاه محقق شود.
در ادامه مراسم علی نبوی رئیس سازمان گسترش و نوسازی ایران با مبارک
دانستن افتتاح نمایشگاه خودرو با آزاد سازی واردات خودرو تاکید کرد :این
نمایشگاه می تواند اطالعات دقیقی را در حوزه خودرو در اختیار مردم قرار دهد.
وی با بیان اینکه با توجه به دغدغه کیفیت خودرو از سوی مقام معظم رهبری
در این راستا و تاکیدات وزیر صنعت در این حیطه گفت:
امیدوارم این مهم در نمایشگاه خودرو لحاظ شود و خودروسازان تالش مضاعفی
را در این رستا انجام دهند.
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گروه های کاالیی حاضر در نمایشگاه :
 سازندگان خودروهای سواری سازندگان خودروهای تجاری صنایع مرتبط (الستیک ،تعمیر و نگهداری ،سیستم های صوتی روغن موتور و روان کننده ها و )...، وسایل نقلیه الکتریکی و هیبریدی ،موتور سیکلت ،وسایل نقلیه دوستدار محیط زیست خودروهای کالسیک( هیئت اتوملیبرانی شمیرانات) -برنامه های جانبی مانند مناطق تست درایو برای اتومبیلها ،اتومبیلهای هیبریدی ،موتورسیکلتها  ،دریفت ،تیونینگ و اتومبیلهای آفرود و...
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عنوان نمایشگاه:
چهارمین نمایشگاه بین المللی خودرو تهران
تاریخ و ساعت افتتاحیه:

 72اردیبهشت ماه 1031
بازدید عموم از تاریخ  72لغایت  03اردیبهشت ماه از ساعت  11الی 11
محل:

ایران ،تهران ،بزرگراه خلیج فارس ،مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب
برگزار کننده:

شرکت ایده تجارت هرمس
متراژ مفید:
 02222متر مربع
سالن های محل برگزاری

 ،A5 ،A4سالن ملل و فضای باز
اسپانسر:

شایان دیزل
برنامه های جانبی:

تست درایو ،نشست خبری ،حرکات نمایشی خودرو ،دریفت ،رونمایی از محصوالت جدید
فعالیت غرفه داران و مشارکت کنندگان:

• خودروسازان ایران;
• خودروهای سبک و سنگین.
• نمایندگی های خودرو.
• نمایندگان انحصاری خودرو.
خودرو های تجاری
• تامین کنندگان الستیک و روغن موتور و شرکت های دانش بنیان
• شرکت های موتور سیکلت
• تامین کنندگان قطعات و لوازم جانبی.
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پالن محل برگزاری
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برنامه های جانبی نمایشگاه
نشست خبری

زمان برگزاری :دوشنبه 1041/40/11
مکان :تهران ،هتل سیمرغ
گروه های خبرگزاری دعوت شده 04:گروه وگروه های رسانه ای و مجالت

در نشست خبری صبح روز دوشنبه در خصوص برگزاری این نمایشگاه گفت:
برگزاری نمایشگاه خودرو تهران به دالیل مختلفی از جمله تحریم و شیوع
ویروس کرونا به تعویق افتاد اما با توجه به شرایط فعلی چهارمین نمایشگاه
خودرو تهران با قدرت برگزار خواهد شد.
علیرضا عاجزی گفت  :چهارمین نمایشگاه خودرو تهران با مجوز وزارت صمت
برگزار می شود و در نتیجه حمایت وزارت صنعت ،معدن و تجارت را خواهیم
داشت.
وی ادامه داد  :نمایشگاه خودرو تهران به دلیل ظرفیت ها و پتانسیل های
باالیی که دارد ،همواره مورد استقبال قرار گرفته است .از همین رو برنامه ریزی
های صورت گرفته تا مردم بتوانند از محصوالت جدید خودروسازان داخلی که
در این نمایشگاه رونمایی می شود بازدید و البته تست درایو نیز انجام شود.
عاجزی با اشاره به عدم حضور شرکت های خارجی در این نمایشگاه گفت :
بازار خودرو ایران همواره برای شرکای خارجی جذاب بوده و حتی در شرایط
تحریم نیز رصد و برخی از رفت و آمدها قطع نشد .این ارتباط حفظ شده است
اما باید شرایط همکاری مجدد فراهم شود تا حضور شرکت های خارجی نیز
در این نمایشگاه فراهم باشد.
مجری برگزاری نمایشگاه خودرو تهران ادامه داد :البته باز نمی توان گفت که
این نمایشگاه بین المللی نیست چراکه تمامی خودروسازان داخلی به همراه
محصوالت تولید شده به همراه شرکای خارجی خود در این نمایشگاه حضور
خواهند داشت.
وی افزود  :مهمان های خارجی برای بازدید از چهارمین نمایشگاه خودرو تهران
حضور خواهند داشت .از جمله سرمایه گذاران چینی و شرکای فعلی شرکت
های خودروساز داخلی به این نمایشگاه خواهند آمد .البته از کشورهایی نظیر
ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز مهمان هایی خواهیم داشت.
عاجزی گفت  :زمان برگزاری نمایشگاه خودرو تهران با نظر متخصصین قرار
بود در بهمن ماه برگزار می شد اما شیوع سویه اومیکرون باعث شد تا این
نمایشگاه در اردیبهشت امسال برگزار شود .البته بنا بر این است که نمایشگاه بعدی در همان بهمن ماه برگزار شود.
مجری برگزاری نمایشگاه خودرو تهران افزود  :اگر شرایط فراهم شود احتمال برگزاری پنجمین نمایشگاه خودرو تهران در بهمن ماه سال جاری وجود
خواهد داشت اما باید دید در ادامه چه خواهد شد.
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بازدید های مهم :
علیرضا زاکانی ،شهردار تهران ،صبح روز جمعه  03اردیبهشت ماه برای بازدید از
نمایشگاه در شهر آفتاب حضور پیدا کرد در پی این رویداد با استقبال بسیار خوبی
از سوی مردم همراه بود ،شرکت کنندگان در این نمایشگاه با نامه ای خطاب به
شهردار تهران ،مراتب تقدیر  ،تشکر و رضایت خود را از برگزاری این نمایشگاه در
شهرآفتاب اعالم کردند.

هومن رازدار رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی
نمایشگاههای جمهوری اسالمی ایران با جمعی از معاونین و
مدیران ارشد این مجموعه از نمایشگاه بین المللی خودرو تهران در
شهرآفتاب در حال برگزاری است بازدید و با عباس تقدسی نژاد
مدیرعامل نمایشگاه بین المللی شهرآفتاب دیدارکرد.
مدیرعامل نمایشگاه ج ا ایران با اشاره به بازدیدی که از نمایشگاه
خودرو داشت ،بیان کرد :خودرو سازها در این نمایشگاه بسیار خوب
ظاهر شدند و نمایشگاه خودرو در وضعیت مطلوبی در شهرآفتاب در
حال برگزاری است.
علیرضا ناد علی عضو شورای اسالمی تهران
به گزارش روابط عمومی ،علیرضا نادعلی ،در حاشیه بازدید از نمایشگاه
خودرو تهران ودیدار با مدیر عاملین و مدیر پروژه ،با اشاره به اینکه،
نمایشگاه خودرو بدون کوچیکترین مشکلی در شهرآفتاب برگزار
گردیده است.
اظهار داشت :برای اینجانب دیدن این جمعیت در شهرآفتاب شگفت
انگیز بود و از آن مهمتر اینکه امکانات و تسهیالت شهر آفتاب به خوبی
پاسخگوی این تعداد مخاطب است.
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جالل رشیدی کوچی عضو مجلس شورای اسالمی در حاشیه بازدید
از نمایشگاه خودرو شهرآفتاب و در دیدار با عباس تقدسی مدیرعامل
نمایشگاه با اشاره به استقبال بی نظیر مردم از نمایشگاه خودرو شهرآفتاب
اظهارداشت :در مسیر تردد متوجه حجم بسیار زیاد خودروها در مسیر
ورودی نمایشگاه بودم که خوشبختانه بدون کوچکترین ترافیکی در حال
تردد و ورود به شهرآفتاب بودند و همچنین پارکینگهای بسیار زیاد در
درون مجموعه وجود داشت که انبوهی از خودرهای سواری با نظم و
ترتیب خاصی در آن استقرار یافته اند.

سید مصطفی میرسلیم نماینده مردم شریف تهران ،ری،
شمیرانات ،اسالمشهر و پردیس در مجلس شورای اسالمی در
بازدید از نمایشگاه بین المللی خودرو تهران بااشاره به ظرفیتهای
بالقوه نمایشگاه شهر آفتاب در حوزه نمایشگاهی اظهارداشت :بحث
تکمیل ساخت مجموعه نمایشگاه بین المللی شهرآفتاب تنها به
برگزاری چند نمایشگاه در سال فایده نمی رساند بلکه به نظر می رسد
از موقعیت بس یار خوب آن و همچنین از ظرفیتهای موجود ،می توان
انتظار داشت که این مجموعه پس از تکمیل ،تبدیل به قطب
نمایشگاهی ،تجاری و گردشگری منطقه شود.
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رونمایی ها
رونمایی از خودرو جدید مکث موتور گروه ماموت

رونمایی از الماری ایما

رونمایی از هایما 8S

معرفی آرتیستون پیکاپ جدید آمیکو

رونمایی از  SX5گروه فردا

رونمایی از دیگنیتی پرستیژ گروه بهمن
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گروه رسانه های خودرویی و پوشش خبری
همکاری رسانه های تخصصی حوزه خودرو نسبت به اطالع رسانی ها ،پوشش خبری – تخصصی این حوزه به صورت پرفشار اقدام گردید.
مجموعاً بیش از  53گروه خبری آگهی ربع و نیم صفحه در روزنامه ،چند نوبت رپورتاژ خبری ،مصاحبه با مدیران برگزاری نمایشگاه ،درج پست های
خبری در سایت ،کانال تلگرام و اینستاگرام مربوط با این رسانه ها درج گردید وبا این رویه تمام مدیران صنعت خودرو کشور از کم و کیف این رویداد
بزرگ آگاه گردید و موجب مشارکت گسترده فعالیت حوزه خودرویی و
عموم مردم گردیده است.
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لوح ،تندیس و هدایا
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گالری عکس غرفه داران
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