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معموال در فضاي باز يا  شوند كهيا رويدادي عمومي و موقتي استفاده مي

  .اما در استفاده از اين دو كلمه تفاوتي جزئي وجود دارد

است  noun »اسم«اين كلمه يك . آيداصطالحي عمومي براي تمام رويدادهايي است كه در آن كاالها در محلي عمومي به معرض نمايش مردم درمي

معموال، . كه نمايش، گفتمان يا نمايشگاه است مشتق شده

  . ١هاي ونگوك رفتيمموزه براي تماشاي نقاشي) فالن

هاي مصر باستان در دست ساخته: يبراي مثال در جمله

، يا نمايش چيزي، خصيصه يا ها و فنون ورزشيبراي عموم است، مانند مهارت

  .برند است/ و هدف آن ايجاد تصوير عمومي يك شركت

1
 - We went to the new exhibition at the museum to see Van Gogh’s artwork.

2
 - The exhibition featured a display of artifacts from Ancient Egypt
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 چيست؟

يا رويدادي عمومي و موقتي استفاده مي )از جايي به جايي ديگر رفتن(هستند و در توصيف سفر

اما در استفاده از اين دو كلمه تفاوتي جزئي وجود دارد. شوندآيند، برگزار ميدر محلي عمومي كه در آن كاال يا محصوالت به نمايش درمي

اصطالحي عمومي براي تمام رويدادهايي است كه در آن كاالها در محلي عمومي به معرض نمايش مردم درمي

مشتق شده ’exposition‘ي كلمه ازاست و  »نمايش دادن چيزي

فالن(ما به نمايشگاهي جديد در : يبراي مثال در جمله .نقاشي و موزه كاربرد دارد

براي مثال در جمله. آيد، استفاده شوداي كه به معرض نمايش عمومي درميتواند براي هر شيء

براي عموم است، مانند مهارتعمل نمايش چيزي  ”exhibition“معناي ديگر 

  .ورزشكار، مهارت دوي خود را براي جمعيت نمايش داد: يبراي مثال در جمله

و هدف آن ايجاد تصوير عمومي يك شركت دهدمعموال يك صنعت را پوشش مياست و  

We went to the new exhibition at the museum to see Van Gogh’s artwork. 

The exhibition featured a display of artifacts from Ancient Egypt. 
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چيست؟ fairو  exhibitionتفاوت ميان 

هستند و در توصيف سفر noun »اسم«هر دو كلمه  

در محلي عمومي كه در آن كاال يا محصوالت به نمايش درمي

‘Exhibition’ اصطالحي عمومي براي تمام رويدادهايي است كه در آن كاالها در محلي عمومي به معرض نمايش مردم درمي

نمايش دادن چيزي«به معني  ”exhibit“و شكلي از فعل 

‘Exhibition’ نقاشي و موزه كاربرد دارد/براي هنر

تواند براي هر شيءمي ”exhibition“ گرچه،

معناي ديگر  ٢.نمايشگاه به تماشا گذاشته شد

براي مثال در جمله. ويژگي خاص فردي است

 عنصر فروش بسيار اندك exhibitionدر 

 

 

                                                             



شود، چندين معني با براي اشاره به يك رويداد استفاده مي

در اين تعطيالت : يبراي مثال در جمله. باشد ي جنس،خاص براي خريد، فروش يا معامله

 job ها باشد، مانند نمايشگاه كاريابيدمات يا فرصتيا براي تبليغ خ

 4.كندشركت ما سالي يك بار نمايشگاهي براي استخدام كارمندان جديد دارد و جامعه را با خدمات خود آشنا مي
‘Fair’ تواند به مي

: يبراي مثال در جمله. ها و كاالهايا به عبارت ديگر مسابقات مهارت

شود و نمايشي از هاي تابستان برگزار ميها معموال سالي يكبار در طول ماه

  .فروشان غذا است

fair آيد مانند يك محصول، معموال چيزي به نمايش درمي

  . تواند شامل خريد و فروش و معامله و سرگرمي و خوراكي و ساير تفريحات باشد

3
 - We are going to the craft fair this weekend to sell our handmade scarves.

4
 - Our company has a fair once a year to hire new employees and let the community know about our services.

5
 - I won first place for my pie at this year’s county fair.
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براي اشاره به يك رويداد استفاده مي» اسم« به عنوان  ’Fair‘زماني كه  .به عنوان صفت، قيد، فعل و اسم، چندين معني دارد

خاص براي خريد، فروش يا معامله اجتماع مردم در زمان و مكاني

  ٣.هاي دست بافت خود را بفروشيمرويم تا روسري

يا براي تبليغ خ book fairباشد، مانند نمايشگاه كتاب  رويدادي براي نمايش محصول

شركت ما سالي يك بار نمايشگاهي براي استخدام كارمندان جديد دارد و جامعه را با خدمات خود آشنا مي

يا به عبارت ديگر مسابقات مهارت/ كننده و تفريحي باشدسرگرمهاي ها با فعاليتنمايشي از رقابت ميان كاالها يا مهارت

ها معموال سالي يكبار در طول ماهاين نوع نمايشگاه ٥.ام نفر اول شدم ”پاي“

فروشان غذا استهاي دستسواري، تفريح، بازي و خوراكييوانات و آشپزي، در كنار ماشين

exhibition  هستند اما تمامexhibition  هاfair در يك . نيستندfair

تواند شامل خريد و فروش و معامله و سرگرمي و خوراكي و ساير تفريحات باشد

We are going to the craft fair this weekend to sell our handmade scarves. 
Our company has a fair once a year to hire new employees and let the community know about our services. 
I won first place for my pie at this year’s county fair. 
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‘Fair’ به عنوان صفت، قيد، فعل و اسم، چندين معني دارد

اجتماع مردم در زمان و مكانيتواند به معني مي. هاي جزئي داردتفاوت

رويم تا روسريآخر هفته به نمايشگاه صنايع دستي مي

رويدادي براي نمايش محصولتواند مي fair همچنين

fair. شركت ما سالي يك بار نمايشگاهي براي استخدام كارمندان جديد دارد و جامعه را با خدمات خود آشنا مي: يبراي مثال در جمله

نمايشي از رقابت ميان كاالها يا مهارتمعني 

“امسال در نمايشگاه استان براي شيريني 

يوانات و آشپزي، در كنار ماشينمحصوالت كشاورزي، ح

exhibitionها شامل fairبا وجودي كه بيشتر 

تواند شامل خريد و فروش و معامله و سرگرمي و خوراكي و ساير تفريحات باشدمي fairهمچنين . خدمات، فرصت، رقابت

 

                                                             



تواند شامل خريد و فروش و تجارت و سرگرمي و كه مي

اي خاص براي آثار نقاشي يا آثار موزه exhibitionي رايج 

 .بنابراين در استفاده از اين دو كلمه در شرايط خاص، بايد بر اساس هدف اصلي آن رويداد تصميم بگيريد

آيند تا محصوالت و خدمات خود را به نمايش هاي فعال در صنعتي خاص گرد هم مي

البته ها، مقامات صنعتي خاص و ها بازديد كنند و نمايندگان شركت

اي براي العادههاي جمعي فوقهاي بازرگاني صنايع خاص هستند، از اين رو جايگاه
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كه مي با وجودي. شود نيز معموال چيزي براي نمايش عموم داردناميده مي

ي رايج استفاده. اصل براي نمايش موضوع يا مهارتي خاص استها باشد، اما تمركز در 

بنابراين در استفاده از اين دو كلمه در شرايط خاص، بايد بر اساس هدف اصلي آن رويداد تصميم بگيريد

Trade Fair 

هاي فعال در صنعتي خاص گرد هم ميپيدا است، رويدادي است كه در آن شركت

B2B ها بازديد كنند و نمايندگان شركتتوانند از آنهستند؛ به اين معني كه عموم نمي

هاي بازرگاني صنايع خاص هستند، از اين رو جايگاهآن معموال انجمنها و اسپانسرهاي برگزاركننده
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ناميده مي ’exhibitionرويدادي كه  

ها باشد، اما تمركز در خوراكي براي بازديدكننده

بنابراين در استفاده از اين دو كلمه در شرايط خاص، بايد بر اساس هدف اصلي آن رويداد تصميم بگيريد. است

Trade Fairو  Trade Show تفاوت ميان

  

پيدا است، رويدادي است كه در آن شركت Trade Show همانگونه كه از نام

B2Bها  Trade Showدر مجموع . گذارند

برگزاركننده. كنندمطبوعات در آن شركت مي

  .كارشناسان صنعتي هستند

  

  

  



فروش و ها نه تنها براي نمايش، كه براي شركت. كنند

چندين صنعت ممكن است و همزمان  عموم عالقمندان

گردهمايي (  business networkingبراي بازديد عموم است اما توجه زيادي به 

گيرند؛ ممكن است از المللي هستند و چندين صنعت را دربرمي

- به زحمت مشخص مي –اگر هنوز تفاوتي وجود داشته باشد 

Trade Fair نداشته باشد،  "روز تجارت« يابيد كه اي را مي

گرچه صادرات به طور سنتي : كنداين مسئله در مورد توجه به صادرات نيز صدق مي

  .هاي خارجي بي عالقه باشندها به يافتن مشتري
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كنندمعامله مي! ) كنندهنه مصرف( ها با مشتريشركترويدادي است كه در آن 

عموم عالقمندانبراي )  Fair(يا به طور ساده  Trade Fairبازديد از   .آيندشان، گرد هم مي

  .حتي بيشتر هستند روزه و گاهي

Trade Show  وExhibition قرار داد .Expo  براي بازديد عموم است اما توجه زيادي به

المللي هستند و چندين صنعت را دربرميها رويدادهايي بسيار بزرگ و معموال بين Exposition. دارد

  .دار برخوردار باشدهاي دولتي به عنوان غرفه

اگر هنوز تفاوتي وجود داشته باشد  –هاشان شوند و تفاوتها با هم يكي ميهاي نمايشگاهي شكل

Trade Fairتر كه بازديد از آن براي عموم ناممكن باشد يا كم يابيدمياي را 

اين مسئله در مورد توجه به صادرات نيز صدق مي .در آن هستند ها مجاز به حضور

Trade Show  ياFair ها به يافتن مشتريكنندهاي را يافت كه در آن شركت
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رويدادي است كه در آن  Trade Fairاز سوي ديگر، 

شان، گرد هم ميمحصوالت و خدمات بازاريابي

روزه و گاهي 5تا  3معموال . دهدرا پوشش مي مختلف

  expositionيا  expoتعريف 

Expo  ياExposition  جايي ميانTrade Show

دارد) هايا ديدار اجتماعي واقتصادي شركت

هاي دولتي به عنوان غرفهسازمان بسياري از حمايت دولت و

ي شكلها، اما در عمل همهبا وجود اين تفاوت

اي را  Trade Showتر امروزه كم. شود

ها مجاز به حضورروزي كه تنها كارشناسان صنايع و رسانه

Trade Showتوان هاست، اما نمي Expoمربوط به 



 

 Tradeبراي مثال، اصطالح . دهندها يا حتي كشورها يكي از اين دو اصطالح را به ديگري ترجيح مي

 .به لحاظ سنتي بيشتر در انگلستان متداول است
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ها يا حتي كشورها يكي از اين دو اصطالح را به ديگري ترجيح ميخي شركتها، بر

به لحاظ سنتي بيشتر در انگلستان متداول است Trade Fairي آمريكا بسيار رايج است، در حالي كه 
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ها، برافراد يا گروه افزون بر اين، بعضي

Show ي آمريكا بسيار رايج است، در حالي كه در اياالت متحده

 

  


