
 

 

 

 
 نمایشگاه پایی بر با همزمان ژاپن کشور به بازاریابی و تجاري هیات اعزام فراخوان

 ) 2019Gift Show(  توکیو گیفت شو المللی بین

 1397بهمن  26الی  23 – فوریه 15-12

در نظر دارد هیات تخصصی تجاري و بازاریابی متشکل از  با همکاري گروه گردشگري پرشیا سازمان توسعه تجارت ایران
 گیفت شوالمللی  ی نمایشگاه بینزمان با برپای هاي کشاورزي و صنایع غذایی را هم هاي توانمند تولیدي و تجاري بخش بنگاه

)Gift Show 2019 د.کن اعزام پنژاماه سال جاري به کشور  بهمن 26الی  23) از تاریخ 

ضمن بازدید  به سرپرستی یکی از مدیران ارشد سازمان توسعه تجارت ایران، هاي انجام شده، اعضاي هیات بر اساس هماهنگی
هاي حاضر در نمایشگاه، نسبت به بازدید از واحدهاي مرتبط با موضوعات  از نمایشگاه مذکور و انجام مذاکرات تجاري با بنگاه

 .اقدام خواهند کرد B2B نمایشگاه و برگزاري نشست مذاکرات تجاري
 

 

 ه هاي زیر تماس حاصل فرمایید. لذا براي کسب هر گونه اطالعات بیشتر و ثبت نام در رویداد موصوف با شمار
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 )Gift Show( گیفت شونمایشگاه بین المللی 

 
 .برگزار می گردد ژاپنکشور  توکیودر شهر  7139 بهمن 26الی  23از  گیفت شو یشگاهنما

بازدید  4000کشور و بیش از  42از بیش از  غرفه دار 3500ساالنه بیش از با ) Gift Show( گیفت شونمایشگاه 
 کننده، بزرگ ترین نمایشگاه ژاپن می باشد. 

درصد از پاسخ دهندگان به سواالت قصد داشتند تا کسب و کار  77این نمایشگاه یک پلت فرم ایده آل است زیرا 
 خود با شرکاي تجاري شان در این کشور را آغاز کنند یا گسترش دهند.

 توکیو بیگ سایت برگزار خواهد شد.در مرکز  فوریه 15تا  12از این نمایشگاه 

   



 

 

 

 2018آمارهاي نمایشگاه در سال 

 100,000محصوالت و خدمات شان را در محیطی با مساحت کشور،  42بیش از  غرفه دار از 5000بیش از  -1
 مربع به نمایش گذاشتند.  متر

  بازدید کردند.از نمایشگاه  نیز بازدید کننده 400,000بیش از  -2

 بخش هاي مختلف نمایشگاه

 بخش هاي مختلف نمایشگاه به شرح زیر می باشند:

 زندگی * طراحی

 کاالهاي دکوراسیون و نوسازي، که رنگ را به خا نه شما اضافه می کنند.

 محصوالت طراحی •

 بخش نوسازي •

 برند نیپون •

• Sozai (مواد) 

 نوسازي مبلمان •

 طراحی و صنایع دستی فعال •

 کنندگان فعالتولید  •

 سبک هاي زندگی •

   
 

 



 

 

 

 

   
 

 دهکده کاالهاي مورد عالقه من

 شخصیت / گواهینامه / سرگرمی

 کاالهاي سرگرم کننده به مردم و بازار احساس بزرگی می دهند. 

 )Kawaiiکاالهاي کاوایی ( •
 لوازم التحریر •

 اسباب بازي هاي فانتزي •

 کودك و بچه ها •

 محصوالت شخصیتی •

 جانبی گوشیلوازم  •

   
 

 



 

 

 

   
 دهکده کاالهاي مد خانه 

 چشم اندازتان از یک خانه شیک را زنده نگه دارید.

 دکوراسیون و مبلمان خانه •

 کارد و چنگال •

 لوازم جانبی گل و محصوالت باغی •

 عطر •

 محصوالت اخالقی •

 محصوالتی از اروپا و آمریکا •

   
 

 

 



 

 

 

   
 دهکده اي شیک براي خانم ها

 دهکده زیبایی و سالمت

 مد را براي زندگی تان به ارمغان بیاورید.

 آیتم هاي مرتبط با مد •

 پوشاك •

 لوازم جانبی مد •

 کاالهاي زیبایی •

 پوشاك ورزشی •

 سنگ هاي قیمتی و جواهرات •

 گجت هاي شوخی •

 نیازهاي روزانه •

 کاالهاي دیگر •

 وسایل آشپزخانه •

 هدایاي سوغات ژاپن •

 

 

 



 

 

 

   
 

   
 )OEMجهانی (دست سازه ها / 

 OEMمحصوالت  •

 محصوالت طراحی •

 مد •

 اسباب بازي •

 لوازم التحریر •

 لوازم خانگی •

 دکور و مبلمان خانه •

 

 

 

 



 

 

 
 

   
 

   
 

 اطالعات آماري

 گیفت شو در حال گسترش است.  -1

 

 دیگر است. * رنگ آبی نشان دهنده غرفه داران ژاپنی و رنگ قرمز نشان دهنده غرفه داران کشورهاي



 

 

 

این بزرگ ترین نمایشگاه تجاري در ژاپن است. عالوه بر این، این نمایشگاه در سطحی قرار دارد که  -2
 در سراسر جهان شناخته شده است. 

 

 تنوعی از محصوالت از سراسر جهان در این نمایشگاه وجود دارد. -3

 

 تعداد بازدید کننده ها افزایش یافته است.  -4

 

 اري از خریداران از صنایع مختلف را مالقات کنید و بهترین را براي خود بیابید. شما می توانید بسی -5

 



 

 

 

 مشخصات بازدید کننده ها

وارد کنندگان، توزیع کنندگان، عمده فروشان، توزیع کنندگان خرده فروشی، فروشگاه هاي بزرگ، فروشگاه 
هاي ثابت، فروشگاه هاي هدیه و  هاي سبک زندگی، انتخاب فروشگاه ها، فروشگاه هاي تخصصی، فروشگاه

 ).2017موارد دیگر (بازدید کنندگان در سال 

 

 بخش برتر در فروش به بازدیدکنندگان 10

 تعداد بازدید کنندگان دسته بندي
 84,164 لوازم خانگی

 63,675 لوازم التحریر و لوازم اداري
 59,256 لوازم سرگرمی و فانتزي
 50,619 کاالهاي آشپزخانه و غذا

 47,203 اسباب بازي
 37,160 مبلمان و طراحی داخلی

 31,336 هدایاي سالگرد
 29,527 کاالهاي مرتبط با مد

 27,318 نساجی
 24,104 لوازم آرایشی



 

 
 
 

 خریداران مسئول نیز جمع می شوند.  -6

 

 2018 اطالعات کلی نمایشگاه

 ژاپنی خارجی تعداد عنوان
 1659 262 1921 تعداد غرفه داران
 168,463 4871 173,334 بازدیدکنندگان

 - - متر مربع 100,000 فضاي نمایشگاهی

 نقشه نمایشگاه

 



 

 

 

 عکس هاي نمایشگاه 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 پکیج نمایشگاه

 


