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 مقدمه ✓

شود برداری نمیها بهرهحقیقت این است که وجود محدودیت را نباید با نبود ظرفیت برابر دانست. اگر ظرفیت

ها مبارزه اساسی صورت نگرفته است. تردیدی وجود ندارد که با حذف هر به خاطر آن است که با محدودیت

 رسد.برداری میها به بهرهها گنج عظیمی از ظرفیتیک از محدودیت

گاه با علمی مسائل موجود، نخستین ضرورتی است که باید به آن دست یافت. آن و این مبارزه شناخت دقیق در

ال های مناسب برای اجرای اولیه و یا تمدید یک کسب و کار ایدهتفکیک مسائل و موضوعات و جستجوی راه حل

 توان هدف گذاری نمود.و چندمنظوره می

فرهنگی،  برگزاری رویدادهای علمی،سال در  پانزدهبیش از یسنا همایش شرکت و بنیانگذار موسس لذا از آنجا که 

 و پس از مشورت ،تاس و بیش از صدها رویداد را سازماندهی و اجرا نموده اجتماعی و اقتصادی فعالیت داشته

نیاز در صنعت همایش ودن خدمات مورد تکمیل نم و نیاز بخشی از جامعهرفع  در راستایاندیشی متخصصین هم

های خدماتی مورد نظر که در سرویسرا به منظور گرداننده  "گروه تشریفاتی هانای  "و نمایشگاهی کشور 

 با این کسب و کار بیشتر آشنا شوید.. از اینرو دادامه بدان اشاره شده است تاسیس نمای

 های کسب و کارسرویس ✓

 پذیرشنیروی  -

 تشریفاتنیروی  -

 پروموترنیروی  -

 مهماندارنیروی  -

 خدماتنیروی  -

 محافظ شخصینیروی  -

 امنیت برنامهنیروی  -

 مذاکره کنندهنیروی  -

 پشتیبانی و فنینیروی  -

 مترجم همزمان و همراهنیروی  -



    

 مخاطبین کسب و کار ✓

 مجریان همایش و نمایشگاهیبرگزارکنندگان و  -

 دولتی و خصوصی هایو شرکت هاسازمان -

 های صنفیها و تشکلها، اتحادیهانجمن -

 مشارکت کنندگان نمایشگاهی )غرفه داران( -

 تورهای گردشگری داخلی و خارجی -
 

 

 کسب و کار و ارایه خدماتشروع بکار  ✓

 1399فروردین  -

 

 چشم انداز کسب و کار ✓

های اجتماعی، اقتصادی، تبدیل شدن به برترین گروه تخصصی انسانی در امور تشریفاتی رویدادها و ایونت

 ورزشی، فرهنگی و هنری 
 

 اهداف گروه تشریفاتی ✓

 ارتقا سطح کیفی و کمی رویدادها  -

 حقوقی و حقیقیارتقا سطح برندینگ برای اشخاص  -

 آموزش نیروی انسانی متخصص -

 هاسرویسی های گسترش و توسعهیافتن راه -

 به اشتراک گذاشتن دستاوردها -

 های شغلیفرصت خلق و ونق اقتصادی بیشترر -

 ها با جذب برون سپاری خدمات شانو تسهیل کردن مجموعهآسان شدن  -

 رویدادها در کنندگانشرکت دیگربا  فرهنگی حتی و اقتصادی -های تجاری گسترش انواع ارتباط -
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