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ارزیابی محصوالت برتر

 -1مقدمه
شرکت فیپکو با نظارت هیات مدیره اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران ،امسال نیز همانند سالهای گذشته اقدام به برگزاری مسابقه ارزیابی
محصوالت برتر همزمان با برگزاری نهمین نمایشگاه بین المللی مبلمان اداری HOFEX 2020(Office Section) ،نموده است .ارزیابی محصوالت در دوران
برگزاری نمایشگاه صورت می گیرد و در مراسم اختتامیه از شرکتهای ارائه کننده محصوالت برتر تقدیر به عمل می آید .
هدف از اجرای این ارزیابی  ،ارزیابی محصوالت و انتخاب محصوالت برتر در هر رسته کاری است.

 -2تدوین ساختار و مکانیزم اعطای جوایز ارزیابی محصوالت برتر :
پس از بهینه کاوی در نمونه های مشابه نمایشگاه های مرتبط  ،جوایز صنعت مبلمان در جهان  ،بومی سازی متناسب با شرایط کشور و همچنین با استفاده از
نظرات خبرگان ،ساختارو مکانیزم اعطای جایزه محصوالت برتر صنعت مبلمان طراحی گردید .نمونه هایی از جوایز مورد مطالعه در شکل زیر آمده است.

جوایز مورد بررسی متعلق به کشورهای استرالیا  ،مالزی ،سنگاپور ،آلمان ،ایرلند ،امریکا،هنگ کنگ وانگلیس است که عناوین ،تعداد ،معیارهای ارزیابی ،مکانیزم
ثبت نام و ارزیابی آنها مورد بهینه کاوی قرار گرفته و در مجموع ساختار جایزه برتر محصوالت طراحی گردید.همچنین با تحلیل نتایج ارزشمند حاصل از دوره
های گذشته و نظرات خبرگان  ،معیارها و فرآیندها برای این دوره به روزرسانی شده است.جوایز مربوطه به محصوالتی که موفق به کسب بیشترین امتیاز در هر
رسته شوند ( بشرطی که حد نصاب امتیاز دریافت جوایز را کسب کرده باشند ) اعطا می گردد .

ارزیابی محصوالت برتر

 -3رسته ها
عناوین در نظر گرفته شده در نمایشگاه مبلمان اداری HOFEX 2020 ( Office Section ) ،جهت جوایز محصوالت برتر عبارتند از :


جوایز اختصاصی مربوط به محصوالت به شرح زیر میباشند :

 میز و فایلینگ اداری -1ست مدیریتی ( شامل میز مدیریت ،میز کنفرانس ،میز جلو مبلی ،کردنزا)
 -2میز مدیریت کالسیک
 -3ست کارشناسی و کارمندی( شامل میز کارشناسی ،کارمندی،میز کارگروهی،فایل،کتابخانه و جا زونکن اداری)
 -4میز کنفرانس( میزهای کنفرانس با قابلیت نصب تجهیزات الکترونیکی –  11نفره به باال)
 -1سیستم بایگانی ریلی
-6گیشه و کانتر
-7سیستم پارتیشن اداری
 -8کانتر اطالعات و ورودی

 -صندلی و مبل اداری -1ست مدیریتی( پشت بلند و پشت کوتاه و پایه ثابت)
 -2صندلی کارمندی و اپراتوری
 -3صندلی آمفی تئاتر
 -4مبل اداری
-1صندلی مکانهای عمومی( انتظار و اجتماعات ،فرودگاهی و )...

-

غرفه برتر

 مشارکت کننده خارجی* شرکت هایی که تامین کننده و یا توزیع کننده محصوالت خارجی هستند باید در بخش مشارکت کننده خارجی نامزد دریافت جایزه محصول برتر شوند و چنانچه این
شرکت ها در بخش محصوالت نامزد شوند پس از بررسی کمیته خبرگان داوری به بخش مشارکت کننده خارجی انتقال می یابند و یا از شرکت در مسابقه منع می گردند.

ارزیابی محصوالت برتر
-4توجهات:
 در صورتیکه محصول پیشنهادی برای شرکت در مسابقه شامل رسته های باال نباشد ،پس از بررسی از طرف کمیته برگزاری
تعیین رسته خواهد شد.
 کاال /محصولی که سنوات گذشته در مسابقه ارزیابی محصوالت برتر شرکت داشته و برنده جایز شده است ،مجاز به شرکت در
مسابقه ارزیابی نمی باشد ،مگر در حالتی که آن محصول برنده جایزه نشده باشد.
 شرکت هایی که تامین کننده و یا توزیع کننده محصوالت خارجی هستند باید در بخش مشارکت کننده خارجی نامزد دریافت
جایزه محصول برتر شوند و چنانچه این شرکت ها در بخش محصوالت نامزد شوند پس از بررسی کمیته خبرگان داوری به
بخش مشارکت کننده خارجی انتقال می یابند و یا از شرکت در مسابقه منع می گردند

-1معیارها و وزن ها
 معیارها و وزنهای ارزیابی محصوالت اداری :
جهت ارزیابی محصوالت اداری معیارهایی به شرح زیر (با وزنهای متفاوت) در نظر گرفته شده است :

نمایشگاه هوفکس  -مبلمان اداری(میزو فایلینگ اداری/صندلی و مبل اداری)
وزن
معیار
ردیف
02
طراحی ( موارد زیبایی شناختی)
1
8
خالقیت و نوآوری ( از جنس اختراع)
0
8
ویژگی های فنی و تکنولوژی( مکانیزمها و )....
3
11
کیفیت مواد اولیه
4
مهندسی فاکتورهای انسانی ( ) ERGONOMY
18
5
12
قابلیت تولید انبوه
1
آراستگی نهایی( ) FINISHING
02
7
122
جمع کل

ارزیابی محصوالت برتر

 معیارها و وزنهای ارزیابی غرفه برتر :
جهت ارزیابی غرفه برتر معیارهایی به شرح زیر (با وزنهای متفاوت) در نظر گرفته شده است :

غرفه آرایی
ردیف

معیار

وزن

1

جذابیت بصری

11

2

سازه

1

3

مهندسی فاکتورهای انسانی ( ) ERGONOMY

1

4

طراحی هدفمند (موفقیت در ارائه محصول)

11

1

سیرکوالیسون

9

6

خالقیت و نوآوری

12

7

آراستگی نهایی) ( Finishing

11

8

مدیریت ساخت

1

9

نور پردازی

1

11

گرافیک

1

11

آرایش بصری غرفه

11

12

نوع ارائه شرکت

9

جمع کل

111

نکات مهم  -امتیازهای ویژه :
موارد ذکر شده در ذیل به عنوان امتیازهای ویژه  ،عالوه بر امتیازهای ذکر شده در باال به صورت ضریب روی امتیازات هر رسته تاثیر گذار خواهند بود  .لذا از مشاکت کنندگان
درخواست میشود در زمان ثبت نام مدارک مرتبط با عناوین ذیل را نیز تحویل نمایند .



گواهینامه و یا استاندارد مرتبط با هر یک از معیارهای مطرح شده در باال .



مشخصات و اطالعات فنی محصول( اعم از مستندات طراحی  ،نقشه های فنی  ،کاتالوگ و ) ...

ارزیابی محصوالت برتر
-6کمیته ارزیابی
کمیته ارزیابی در هر بخش متشکل از سه داور است  ،که اعضای آن ترکیبی از صنعت ،تشکل ها  ،دانشگاه ها  ،پیشکسوتان و کارگروه مشاوره ای تخصصی
مرتبط بنا بر حوزه تخصصی مربوطه معین می شود.
جهت راهبری و نظارت مناسب بر عملکرد تیم اجرایی برگزاری ارزیابی محصوالت برتر  ،مدیر پروژه ارزیابی محصوالت برتر برای دوازدهمین سال متوالی جناب
آقای مهندس سهیل عابدی  ،عضو هیات مدیره اتحادیه منصوب شده اند .

-7محاسبه امتیازها
شرایط و موارد مرتبط با امتیاز مشارکت کنندگان به شرح ذیل میباشد :
-1

هر شرکت کننده (در هر رسته ) یک محصول /یک ستخود را برای ارزیابی در آن رسته معرفی مینماید که این محصول با چسباندن لیبل مخصوص

ارزیابی محصوالت برتر در غرفه مشخص میگردد .
-2

پس از ارزیابی محصول توسط کمیته ارزیابی ،امتیاز مربوط به هر یک از معیارهای ذکر شده مشخص می گردد ؛ سپس با توجه به وزن های در نظر

گرفته شده برای هر معیار ،با استفاده از نرم افزار طراحی شده ،مجموع حاصلضرب امتیاز معیار در وزن معیار به عنوان امتیاز محصول محاسبه می گردد .
کمترین امتیاز داوران برای هر معیار  6و بیشترین امتیاز  11میباشد .
-3

برای کسب عنوان برترین در هر رسته عالوه بر کسب حداکثر امتیاز در میان کل مشارکت کنندگان رسته ،شرکت برتر باید حداقل امتیاز  011از 1111

امتیاز را نیز کسب نماید  .برای رسته هایی که تنها یک شرکت کننده دارند حداقل امتیاز برابر  011است.

-8فرآیندها و مراحل اجرایی پروژه
 تکمیل فرم درخواست ارزیابی و مشخص نمودن رسته های درخواستی توسط شرکت متقاضی
 تکمیل فرم دریافت اطالعات و مشخصات تکمیلی شرکت متقاضی(ضمناً ارائه مواردی که دارای عالمت(*) می باشد الزامی است)
 پرداخت وجه رسته های ارزیابی محصوالت برتر:
 مبلغ مشارکت در  1رسته  11،111،111ریال
 مبلغ مشارکت در  2رسته  10،111،111ریال
 مبلغ مشارکت در  3رسته  20،111،111ریال
 مبلغ مشارکت بیشتر از  3رسته به ازای هر رسته مازاد مبلغ  6،111،111ریال
 شماره حساب 323-0111-1111-0629-1بانک پاسارگاد (شعبه میدان کالنتری)
 تحویل فرم تکمیل شده به مسئول ارزیابی محصوالت برتر ( همچنین مدارک مرتبط با امتیازهای ویژه در صورت وجود )
 نصب برچسب محصول منتخب بر روی محصول معرفی شده از طرف تیم اجرایی ارزیابی
 ارزیابی محصوالت در روز های دوم و سوم نمایشگاه انجام می شود.
 ورود اطالعات به نرم افزار و محاسبه امتیازات توسط تیم اجرایی با حضور کمیته نظارت
 طبقه بندی نتایج حاصله به تفکیک رسته ها
 اعالم نتایج در روز اخر نمایشگاه در مراسم اختتامیه و اهدای جوایز

ارزیابی محصوالت برتر

لیست برندگان مسابقه ارزیابی محصوالت برتر هفتمین نمایشگاه مبلمان اداری
(مورخ  21لغایت  24دی ماه :)1396
عناوین جوایز
ردیف

نام مدیرعامل

نام شرکت

1

اصغر دهقان

گروه صنعتی راحتیران

2

سید رضا رضوی نژاد

استیل هامون

3

مهدی احمدیان

بالویتا (نارون چوب)

4

سعید رضایی

گسترش مبلمان آسیا

5

حسن صادقی فر

6

محمد زر افشان

مبلمان اداری دنا

7

کوشا داراب نیا

ایده آروین ناژ

8

غالمرضا افتخاری

سامانه ساز فرابین

*

9

مسعود آقا بیگ

نفیس کاران چوب

*

10

علیرضا میرالی

مبلمان اداری راد سیستم

11

احمد سالمی درآباد

امپریال

*

12

کوشا داراب نیا

ایده آروین ناژ

*

13

حسن احمدیان

پادایران

*

14

مجتبی منصوری نژند

سهالن نماد

*

15

حسین علی اکبر کاشانی

اکتیران

*

16

هومن هدایتی

پیشتاز مبلمان خور

*

تندیس و لوح

لوح

تقدیر هیات

زرین

سیمین

مدیره

*
*
*
*

شرکت صنایع چوب و فلز ارام گستر

*

آرسین
*

*

*

