
 

 

 

 

 

 برگزار) تور پرشیا( ژاپن در گردشگري رسانی اطالع نمایندگی همکاري با ایران اتومبیلرانی و جهانگردي کانون

 .میکند

 نمایشگاه جاتا ژاپن

نمایشگاه هاي مرتبط با صنعت گردشگري در سطح جهان است و یکی از معتبر ترین  JATA نمایشگاه گردشگري بین المللی

 .یکی از بزرگترین رویداد گردشگري در منطقه آسیا بشمار می آید

توسط وزارت حمل و نقل ژاپن به منظور ایجاد هماهنگی میان  1959انجمن شرکت هاي گردشگري ژاپن در ژوئن سال 

هر دو  1977صنعت گردشگري تشکیل شده است. این انجمن از سال موسسه هاي گردشگري داخلی و خارجی و نیز توسعه 

با عنوان نمایشگاه  2003سال یکبار با عناوین مختلف اقدام به برپایی نمایشگاه کرده و با رشد سریع این صنعت از سال 

 با ها ژاپنی آشناسازي رب عالوه که دارد تالش انجمن این  شود. ساله این نمایشگاه برگزار می المللی گردشگري جاتا هر بین

د. معرفی ساز خارجی هاي طرف سایر به گردشگري بالقوه مقصد یک عنوان به را ژاپن جهان، گردشگري هاي توانمندي

، ها اي مذاکره و رایزنی میان آژانس، محلی مناسب براد شرکت کنندگان و بازدیدکنندگاننمایشگاه جاتا به دلیل شمار زی

 د.داخلی و بین المللی شمرده می شو با صنعت گردشگري و جهانگردي در سطح نهادها و شرکت هاي مرتبط

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 2017جاتا 

ت آنها و تورهاي داخلی می باشد که فعالیکمیته تورهاي خروجی ، تورهاي ورودي  3هاي مسافرتی ژاپن شامل  انجمن آژانس

هاي مسافرتی برگزارکننده تورهاي  در راستاي حمایت از سازمان JATA عبارتند از برگزاري نمایشگاه و کنگره بین المللی

 زش.وجی و محلی، اطالع رسانی و آموخر

هاي کشورهاي مختلف ضمن توزیع انواع پوستر، بروشور، لوح فشرده (سی.دي) و نمایش فیلم و در  در این نمایشگاه غرفه

تالش دارند به نوعی توجه هاي گردشگري کشورهایشان،  ها و جاذبه مجموع ارایه آخرین اطالعات و اخبار در مورد ظرفیت

 دبازدیدکنندگان از جمله دست اندرکاران صنعت گردشگري را به خود جلب کنن

 : JATA 2013 پالن عمومی و آدرس محل برگزاري نمایشگاه

به عنوان یکی از مهمترین و بزرگترین مراکز برگزاري  Tokyo Big Sight مرکز نمایشگاهی بین المللی توکیو معروف به

هاي تجاري و اقتصادي شناخته شده است و با بهره مندي از فضا و امکانات و تسهیالت نمایشگاهی  ها و نمایشگاه همایش

 80660متر مربع است که از این مساحت  230873منحصر به فرد در مرکز شهر توکیو واقع شده است . مسا حت کل حدود 

د. شو لی سالن غربی، سالن شرقی و برج کنفرانس تقسیم میمتر مربع به فضاي نمایشگاه اختصاص داشت و به سه بخش اص

 د.میالدي بر می گرد 1996تاسیس آن به سال 

 

 

 



 

 

 

 : JATA از اهداف برگزاري نمایشگاه گردشگري بین المللی

 جمع آوري و تبادل اطالعات و تجربیات تجاري در زمینه گردشگري در طی روزهاي برگزاري نمایشگاه •

 هاي دیگر ها ارائه شده در صنعت گردشگري از سوي شرکت آوردها و نوآوريآشنایی با آخرین دست  •

 هاي جدید تجاري و سرمایه گذاري خارجی و داخلی ست آوردن فرصتبد •

 بررسی و مقایسه مسقیم کیفیت دست آوردها و خدمات گردشگري •

 برگزاري متینگ با تولید کنندگان و مشتریان بالقوه •

 گسترش و تقویت روابط تجاري •

 ها و سمینارها ها و کنفرانس برگزاري همایش •

 هاي مناسب جهت همکاري و مشارکت با دیگر صنایع فراهم آوردن فرصت •

 شناسایی و جذب مشتریان عالقه مند به سفر •

 شناخت مقاصد جدید گردشگري •

 : JATA شرکت کنندگان نمایشگاه

 هاي مسافرتی و گردشگري بین المللی دفاتر و شرکت •

 ردشگري ملیهاي گ سازمان •

 تورگردانان •

 سفارتخانه هاي توریسم و گردشگري •

 دولت و ادارات دولتی •

 ز)یی، راه آهن، اتوبوسرانی، کروخطوط هواها و دفاتر حمل و نقل ( شرکت •

 هاي اجاره ماشین کمپانی •

 ها هها و اقامتگا هتل •

• IT 

 رسانه •

 و سایر صنایع وابسته به صنعت گردشگري •

 191,577 تعداد بازدید کننده ها
 130 تعداد کشورها

 1310 تعداد سازمان ها و شرکت ها



 

 

 

 ریال می باشد. 300,000,000متر از طریق کانون جهانگردي ایران در این نمایشگاه،  9هزینه گرفتن غرفه با سایز  توجه:

 سرکار خانم مرادي   09394121210تلفن هماهنگی: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


