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 טיפים ורעיונות למשתתף בתערוכה מקצועית
 

תערוכות וירידים מעבר להיותם מפגש מקצועי של הענף, הם נדבך חשוב בפעילות עסקית של חברה 
 ודרך מצוינת להרחיב את מעגל הלקוחות ופוטנציאל המכירות.

 
לקוחות ההשתתפות בתערוכה או יריד מאפשרת חשיפה ללקוחות חדשים, חיזוק קשרים עסקיים עם 

 קיימים. זיהוי והכרת מתחרים ומפגש בלתי אמצעי עם נציגים ומפיצים בענף.
 

מאפשרות למצות ההזדמנויות ממוקדות  ,נעשית בדרך כלל בחלל דחוס וצפוףההפעילות בתערוכות 
 ,יש לזכור כי המבקרים בתערוכה חשופים גם למציגים, מוצרים ופיתויים נוספים ,אולם ,בפרק זמן קצר

 ת להבטיח הצלחה עסקית חייבים לעשות זאת נכון.ועל מנ
 

תערוכות וירידים הם זירה מצוינת גם ליצירת קשרי גומלין עם עסקים וחברות המשתתפים כמציגים 
 וחשוב להיערך גם לפעילות זו. 

 
ICX – בתערוכה כםלהלן טיפים ורעיונות שייסעו להצלחתלכם  המרכז הבינלאומי לכנסים מגיש: 
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 לות מומלצות לביצוע לפני התערוכהפעו
 על ידי דיוור ישיר, , שותפים עסקיים לפני מועד התערוכהשילחו הזמנות ללקוחות, ספקים ו(

 פקס, דואר אלקטרוני וטלפון(
 
  על ידי הוספת שובר מתנה להגיע להם תמריץ נו, תתכםטיח היענות להזמנלהבעל מנת. 

 
 לץ לעשות את הסידורים הנדרשים לקבלת אם אתם מתכוונים לבצע מכירות במקום, מומ

 קופה וכדו' .כרטיסי אשראי כאמצעי תשלום בביתן ובכלל זה חשבוניות, 

 
  דאגו לצוות אנשים שיעזרו לכם בהקמה, תפעול ופירוק התערוכה. הגדירו להם תפקידים לאורך

דוגמיות יום התצוגה, כגון חלוקת פליירים, טיפול בלקוחות, תיעוד לידים חלוקת מתנות או 
 וכדו'. 
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 עיצוב הביתן
  תכננו לביתן עיצוב מזמין. מומלץ לכסות את רקע התא עם מדבקה בצבע אחיד, מעורר השראה

האנשים. לדוגמה, צבעים חמים, כמו אדום וצהוב, נוטים למשוך יותר את תשומת לב שתמשוך 
 תשומת לב לעומת צבעים קרים. 

 
  ביתן ובעיקר לבדל אותו מביתנים אחרים בסביבה.תעזור לצבוע את האווירה בתאורה 

 
  זה יחולל פלאים פריט שיוסיף קצת עומק לשולחן הסטנדרטיבמפה והציבו הדלפק כסו את ,

 .ותםטלבלהתיתרום ו

 
  אם חלל התצוגה מאפשר זאת, הציבו פלזמה להקרנת מצגות, בעיקר כדי להראות כיצד ניתן

תים שלכם. חשוב להיות יצירתי ולהפיק מצגת להפיק תועלת מהמוצרים או משימוש בשירו
שכל העוברים והשבים יוכלו לשמוע את . )הקפידו מושכת ומסקרנת, עם קריינות או מוסיקה

 .(סמוכיםואחרים  ביתניםהשמע מבלי להפריע ל
 

 
שם ולוגו  אם עושים שימוש בסרטונים מקוריים של היצרן, חשוב לזכור לשבץ גם תמונות)אגב, 

 (.כם כחלק מהמצגתרה שלשל החב
 

 הבליטו את מוצרי הדגל על פוסטר גדול הניתן לתליה או להדבקה על הרקע של הביתן. 

 
 במדפסת שולחנית כדי ליצור  ואם יש מקום על קירות הביתן, אבל התקציב מינימאלי, השתמש

 . שילוט ופרסוםת ותבני
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 קידום מכירות
  .אמיתית אינטראקטיבית נותנת לאנשים תחושה הפעלהנסו הפעלות אינטראקטיביות בביתן 

 זה משאיר רושם מתמשך על הלקוחות תוך כדי שעשוע.ים על המוצר

 
 לביתן. על מנת לבנות קהל סביב הביתן חשוב להכין כם קרים יגיעו אלישהמב וותצפ ודאל תעמ

מן המתנתם לשיחה עם תכנית מקיפה למשיכת תשומת לב של מבקרים בתערוכה, ולנצל את ז
 לחשיפה ולקידום מכירות. , אנשי המכירות

 
 בעתיד מכירות בעזרת דוגמיות, מוצרים או כם יאו להרבה יותר קל לקדם הזמנות או לידים שיב

 מתנות שניתן לחלק בחינם. אנשים מאוד אוהבים הזדמנות לזכות במשהו בחינם, זה יצר האדם.
 

  פרטי מזון, חטיפים קצת שונה ...  משהואם אתם רוצים להיות מקוריים הציעו למבקרים בביתן
באופן שיאפשר כיבוד , לארוז את היםיכול םאם את להיט... בדרך כלל מזון. הם וממתקים 
 . לכו על זהקשר של החברה פרטי  לכלול בהם
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 שיווק ומכירות
 יתן ליד הב יםאו עוצר יםשעוברמבקרים כרטיסי ביקור כדי לחלק לו הכינו עלונים פרסומיים

כם בצורה את העסק או את המוצרים שלשתציג  אטרקטיביתו, השתמשו בגרפיקה נקייה כםשל
פרוספקטים ודפי  בתערוכות מקצועיות מצפים לקחת הביתה מבקריםרוב האנשים ה .מכובדת

 מידע.
 
 שירותים שתוכלו לדקלם לאנשים שיבואו או התעניינו במוצרים או ב כינו נאום מכירות קצרה

 יתן.בב שאתם מציעים
 

  .לכיוון , או לכיוונכםיטים שלום לאלה שמסתובבים ומבלומר חשוב, להיות ידידותי ומזמין
 !שהכנתם מראשנאום פתיחה קצר ל בהתאםבשיחה הביתן. פתחו 

 
 עם מבקרי  שיחהנהלו . ות על החזהשלוב ידייםעם שפת הגוף ידידותית, אל תעמדו על  ודיהקפ

להציע פתרונות ספציפיים לשאלות שלהם. ו מוכנים במה הם מתעניינים. יהי יתן, וגלובה
 להציף אותם במידע משעמם. הטריק הוא למשוך אותם מבלי להפחיד או 

 
 כםשוחח עם אנשי המכירות שללפתות לקוחות ליה "גזרים" שבאמצעותם ניתן  הכינו 

 ולהתעניין במה שיש להם להציע.
 

 באולם גדוש כם בביתןקר אתלבסיבה  םלמבקרי ניםנות םשאת ולמבקר תמריץ: ודא נות  .
דווקא לבוא כדי במוצרים / שירותים מרתקים, בשילוב עם אילוצי זמן, אנשים צריכים תמריץ 

 .כםיתן שלבל
 

 ופרטים ליצירת קשר. חשוב שמוצרי הקד"מ  כםיש לדאוג למוצרי קד"מ שיכללו את הלוגו של
ות, שפשוטים להרמה ונוחים לחץ או מחברות קטנ מדייהיו שימושיים כגון עטים, פנסים, 

 לשימוש, כך תבטיחו חשיפה ופרסום לאורך זמן.
 

  מומלץ להציע למבקרי הביתן שי אישי. הדבר שהאנשים מאוד אוהבים הוא הזדמנות לזכות
ונים. כך שהתוצאה היא לא רק במשהו בחינם ולשם כך הם יהיו מוכנים להירשם או למלא שאל

לבצע  ויכול לבנות מאגר לקוחות פוטנציאלים שתוכל םאלא את, יתןאנשים לב כיםמוש םשאת
 פעולות מכירה ושיווק לאורך זמן.מולם 

 
 גם פרסים משניים. פרסים משניים הם בעלי ולמוצרי הקד"מ, להציע בנוסף לשי האישי  ודיהקפ

 עיםחולצות, כובעל . לוגו מוטבע הזדמנות לפרסומת חינםמכירות ולקידום  כםערך רב עבור
 יעשו את העבודה. אחריםשימושיים או פריטים  שעוני קיר
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 הפגינו מקצועיות
 .חדישות, יישומים חדשים, או על טכנולוגיות  ודלמ האינטרס שלכם להיות חדשניים ומקצועיים

 לכם להציג את המוצרים/השירותים שלכם כמתקדמים, אמינים וחסכוניים.כל דבר שיעזור 
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 ת חדשה כדי לקדם את ההצעות על זווי תחשבו חדש להציג,שירות /מוצרכם גם אם אין ל

 כם.של
 

 כםנים לנסות את המוצר או השירות שלאם יש אפשרות הציעו למתעניי . 

 
  הביתן, המבקרים שמים לכך לב ויכולים לקבל רושם שלילי.ראות נניקיון ולשמור על חשוב 

 
 העוברים עיניים של הגובה בהמובילים המוצרים את לתלות ו במידוף ושרשראות תליה השתמש

לקוחות  .מאורגנת ומסודרת כםהתצוגה שלכי  ו. ודאכםכדי למשוך אותם לתצוגה של ושבים
 כדי למצוא את מה שהם רוצים.יותר מידי ש חפלהצורך מאו  סולדים מבלגן

 
  יעדיפו יותר את לקוחות . בתערוכהלמוצרים/לשירותים שלכם ביקוש שיש הרושם הבליטו את

טגי על פריט אחד סימן מכר אסטר וביקוש גבוה. הצב יחשבו שיש להםאם הם כם למוצרים שה
 )"הלהיט החדש", "רב מכר" וכדו'(או שתיים. 

 
 ריחות או מומחים  ,. השתמש בתצוגות אינטראקטיביותכם בתערוכהשל הקהל לתצוג כומש

ות מפואר כדי זה לא צריך להישיסבירו על תפעול מוצר או ייתנו תשובות לנושאים מסקרנים. 
 גינוןהבתערוכת  למשל כם.של התצוגהלמשוך עניין של אנשים ולגרום להם להתאגד סביב 

  לצפות כיצד להפעיל קומפוסט!ביתן כדי אנשים סביב  61 האחרונה התאספו מעל
 

  להכין מראש טפסי התעניינות ומידע עם שאלות מודפסות,  ודילעשות עסקים. הקפיהיו מוכנים
שהביעו התעניינות אנשים אחר מכירות כדי לנהל מעקב  כיםצרי םשאת ר אחראו כל דב

 ראשונית או ביקרו בביתן שלכם.
 

 יציאה מהביתן והשארתו לא מאויש . שעות התערוכה מאויש בכל הקפידו שהביתן שלכם יהיה
 יוצרת רושם שהביתן עזוב ומרחיקה את הלקוחות. 

 
 דל בין מכירה מיידית לבין בחירה במתחרים פשוט וזמין הוא לעתים קרובות ההב ,מגע אנושי

שלכם. להיות ידידותי ונגיש מבלי להיות תוקפני. להיות מוכן לשאלות בתחום ולתת ללקוחות 
 . מתחריםהשירות שלכם טוב יותר מאשר של ה/תשובות מדוע המוצר

 
 והדפיס על המוצרים/שירותים שלכם. , מכתבי תודה, תעודות והמלצותעבודותתיק  הכינו 

המבקרים  במקום שבו אגדו אותם בקלסר והניחו, כםהפרויקטים הטובים ביותר שלתמונות של 
 .יכולים לדפדף
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 להצלחהרעיונות 
 הביתן שלכם יהיה חשוף. ביתנים ויותר במהלך ביקורם בתערוכהמאה  יםתערוכה עוברה בקרימ 

עם גרפיקה פשוטה  ו שהביתן מעוצב. ודאשלהםכדי לתפוס את תשומת הלב לזמן קצר רק 
 במהירות ובצורה נכונה. שמעבירה את המסריה יונק

 
 מחירים, הזמנות  הציגו עד כמה שניתן מידע עלביתן כדי לקבל מידע. המבקרי  חשוב להקל על

מהם ומכם את לדעת, כדי לחסוך  שחשובמינימום, דמי משלוח, או כל מידע בסיסי אחר 
 יםפוטנציאלי ותעם לקוח יםעסוק םתאשר אככדי לקבל תשובות לחכות צורך וההטרחה 

 . יםאחר
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 ם יוצרים לעיתים ביתנים שנראים "מגניבים", אבל חוטאים מעצבי. מחסומים פיסיים וריהס

לא מסתבר שהמבקרים בביתן לבקר מעודד את שעל פניו זה נראה שזה למרות למטרה, 
 . לדבר עם נציגי המכירות בביתנו עם עיצוב מוגזם מרגישים בנוח

 
 להשיג את המידע שהם רוצים.ו כםשל למרחבלהיכנס יתן ב. אפשרו למבקרי האת זה קל ותעש 

חלל  לבין הלקוחות הפוטנציאליים.  םינמתוכננים כמחסומים עם שולחנות ב יםרבביתנים 
מבקרים האם  ים.מבקרלבין ה הביתן את המחסומים בין מפעיל התערוכה בצורת פרסה, מסיר

 שיקשיבו לאנשי המכירות שלכם, סביר יותר לכםש ביתןם להיכנס לורוצימרגישים נוח 
 תפיק הצלחה טובה יותר. וההשתתפות שלכם בתערוכה
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 סוף מעשה במחשבה תחילה
ואתם תחזרו למשרד או לעסק, מתחיל השלב השני והמכריע. ראשית יש לבצע  כשהתערוכה תסתיים

 לקדם מולו את המכירה. פניה לכל מבקר שאספתם עליו "ליד", ולנסות
פעולה שנייה, לקבל מאמרגנים את רשימת המבקרים המרכזית כפי שנאספה בעמדות הרישום, הרישום 

 מוקדם באינטרנט ובכנסים המקצועיים ולהמשיך מולם את פעולות השיווק הנדרשות. רק ככה תנצחו.
 

ניק לכם חומר למחשבה ולסיום אין חובה ליישם את כל הרעיונות או הטיפים הנ"ל, מטרתם להע
 ורעיונות לביצוע, כך שתרגישו בנוח לקחת רק את הרעיונות המתאימים לכם. 

 
 
 
 

 בהצלחה
 
 


