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تقویم نمایشگاه های داخلی      سال برگزاری: 1398      

88 نمایشگاه

فروردین تا 24   22

برگزار شده

(Iran Green) چهارمین نمایشگاه بین المللی ایران سبز

مجری: شرکت نمایشگاهی خزراوراسیا

شماره تماس 02122863787 - 02122863788           وب سایت -

مدیر ناظر: آقای صفاری 021-21912663

فروردین تا 27   24

برگزار شده

هجدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست

مجری: شرکت فرداد سیال چهار فصل

www.4faslCO.ir شماره تماس 88198410 -            وب سایت

مدیر ناظر: خانم افشار 021-21912771

تا 5 اردیبهشت  2

برگزار شده

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه

مجری: شرکت برنامه ریزی نمایشگاهی بانیان امید

www.ipcc.ir شماره تماس 02174501000 -            وب سایت

مدیر ناظر: آقای نقوی 021-21912523

https://calendar.iranfair.com/home/detail/161
https://calendar.iranfair.com/home/detail/161
https://calendar.iranfair.com/home/detail/216
https://calendar.iranfair.com/home/detail/216
http://www.4faslCO.ir
https://calendar.iranfair.com/home/detail/160
https://calendar.iranfair.com/home/detail/160
http://www.ipcc.ir
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تا 5 اردیبهشت  2

برگزار شده

بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی مواد شوینده، پاک کننده، بهداشتی، سلولزی و ماشین
آالت وابسته

مجری: شرکت سامع پاد نوین

www.spnco.net شماره تماس 02126409902 - 02126409905           وب سایت

مدیر ناظر: آقای حاجی زاده 021-21912562

تا 5 اردیبهشت  2

برگزار شده

دومین جشنواره تخصصی کار ایران

مجری: مرکز کار ایران

www.iranjobex.com شماره تماس 02188626458 -            وب سایت

مدیر ناظر: آقای موبدی - 021-21912376

تا 6 اردیبهشت  3

برگزار شده

کنگره دندانپزشکی ایران

مجری: مرکز همایش های تخصصی تمدن خلیج فارس

www.ida-dent.org شماره تماس 88289256 - 88289257           وب سایت

مدیر ناظر: خانم خانقاهی 021-21912938

تا 14 اردیبهشت  11

برگزار شده

بیست وچهارمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی

مجری: راهکار تجارت، مدیریت کوشا

شماره تماس 02142917000 - 02142917001           وب سایت -

مدیر ناظر: آقای موبدی - 021-21912376

تا 31 اردیبهشت  20

برگزار شده

جشنواره ضیافت رمضان

مجری: کنسرسیوم انجمن برگزار کنندگان نمایشگاهی

شماره تماس 74501000 -            وب سایت -

مدیر ناظر: آقای کبیری 021-21912549

https://calendar.iranfair.com/home/detail/163
https://calendar.iranfair.com/home/detail/163
https://calendar.iranfair.com/home/detail/163
http://www.spnco.net
https://calendar.iranfair.com/home/detail/371
https://calendar.iranfair.com/home/detail/371
http://www.iranjobex.com
https://calendar.iranfair.com/home/detail/162
https://calendar.iranfair.com/home/detail/162
http://www.ida-dent.org
https://calendar.iranfair.com/home/detail/164
https://calendar.iranfair.com/home/detail/164
https://calendar.iranfair.com/home/detail/402
https://calendar.iranfair.com/home/detail/402
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تا 22 خرداد  19

11 روز دیگر

هفتمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی صنایع و تجهیزات وابسته

مجری: شرکت نمایشگاهی میالد نور

www.miladfair.com شماره تماس 02188656169 - 02188653307           وب سایت

مدیر ناظر: آقای بوجار دوالبی 021-21912547

تا 22 خرداد  19

11 روز دیگر

(INOTEX 2019) هشتمین نمایشگاه بین المللی فناوری و نوآوری

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر: آقای بیدی 021-21912766

تا 22 خرداد  19

11 روز دیگر

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی داروئی و آزمایشگاهی

مجری: شرکت نمایشگاهی آوای موفق ایرانیان

شماره تماس 02122724197 - 02122748739           وب سایت -

مدیر ناظر: آقای موبدی 021-21912376

تا 31 خرداد  28

20 روز دیگر

بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، موادغذایی، ماشین آالت و صنایع وابسته

مجری: شرکت پاالر سامانه

شماره تماس 02188059457 - 02188059458           وب سایت -

مدیر ناظر: آقای حاجی زاده 021-21912562

تیر تا 12   9

32 روز دیگر

هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات آشپزخانه، حمام، سونا و استخر

مجری: شرکت بین المللی بازرگانی و نمایشگاهی تهران

www.titexgroup.com شماره تماس 02122397540 -            وب سایت

مدیر ناظر: آقای حاجی زاده 021-21912562

https://calendar.iranfair.com/home/detail/166
https://calendar.iranfair.com/home/detail/166
http://www.miladfair.com
https://calendar.iranfair.com/home/detail/396
https://calendar.iranfair.com/home/detail/396
https://calendar.iranfair.com/home/detail/165
https://calendar.iranfair.com/home/detail/165
https://calendar.iranfair.com/home/detail/167
https://calendar.iranfair.com/home/detail/167
https://calendar.iranfair.com/home/detail/168
https://calendar.iranfair.com/home/detail/168
http://www.titexgroup.com
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تیر تا 12   9

32 روز دیگر

(wood working) اولین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنایع چوب

مجری: شرکت پیشگامان صنعت مبلمان پرشیا (فیپکو)

شماره تماس 02188067747 - 02188062072           وب سایت -

مدیر ناظر: آقای بوجار دوالبی 021-21912547

تیر تا 12   9

32 روز دیگر

بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی کاشی، سرامیک و چینی بهداشتی

مجری: پویا نگار سرام پارسیان

www.cerafair.com شماره تماس 02188214264 - 02188214265           وب سایت

مدیر ناظر: آقای بیدی 021-21912766

تیر تا 21   18

41 روز دیگر

یازدهمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر: آقای حاجی زاده 021-21912562

تیر تا 21   18

41 روز دیگر

یازدهمین نمایشگاه بین المللی سنگهای تزئینی، معدن، ماشین آالت و تجهیزات مربوطه

مجری: شرکت روشان روز

شماره تماس 02188743595 - 02188743599           وب سایت -

مدیر ناظر: آقای احسان پور 021-21912283

تیر تا 21   18

41 روز دیگر

هجدهمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی

مجری: شرکت نمایشگاهی میالد نور

www.miladfair.com شماره تماس 02188656169 - 02188653307           وب سایت

مدیر ناظر: آقای بوجار دوالبی 021-21912547

https://calendar.iranfair.com/home/detail/356
https://calendar.iranfair.com/home/detail/356
https://calendar.iranfair.com/home/detail/169
https://calendar.iranfair.com/home/detail/169
http://www.cerafair.com
https://calendar.iranfair.com/home/detail/171
https://calendar.iranfair.com/home/detail/171
https://calendar.iranfair.com/home/detail/170
https://calendar.iranfair.com/home/detail/170
https://calendar.iranfair.com/home/detail/185
https://calendar.iranfair.com/home/detail/185
http://www.miladfair.com
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تیر تا 30   27

50 روز دیگر

اولین نمایشگاه توانمندیهای صنایع کوچک و متوسط

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر: آقای کبیری 021-21912549

تیر تا 30   27

50 روز دیگر

بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی

مجری: سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

شماره تماس 26304805 - 42917000           وب سایت -

مدیر ناظر: خانم رزاق زاده 021-21912427

مرداد تا 9   6

60 روز دیگر

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

مجری: اتاق تعاون ایران

www.iranconfair.ir شماره تماس 02122662845 - 02122662486           وب سایت

مدیر ناظر: آقای نقوی 021-21912523

مرداد تا 18   15

69 روز دیگر

دومین نمایشگاه بین المللی کاغذ،مقوا، فرآورده های سلولوزی و ماشین آالت مربوطه

مجری: شرکت آینده اندیشان رادینا

ayandehandishan.ir شماره تماس 02188795625 - 02188775844           وب سایت

مدیر ناظر: خانم افشار 021-21912771

مرداد تا 18   15

69 روز دیگر

بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل

مجری: شرکت برنامه ریزی نمایشگاهی بانیان امید

www.ipcc.ir شماره تماس 02174501000 -            وب سایت

مدیر ناظر: آقای رضوی 021-21912522

https://calendar.iranfair.com/home/detail/227
https://calendar.iranfair.com/home/detail/227
https://calendar.iranfair.com/home/detail/172
https://calendar.iranfair.com/home/detail/172
https://calendar.iranfair.com/home/detail/173
https://calendar.iranfair.com/home/detail/173
http://www.iranconfair.ir
https://calendar.iranfair.com/home/detail/373
https://calendar.iranfair.com/home/detail/373
http://ayandehandishan.ir
https://calendar.iranfair.com/home/detail/174
https://calendar.iranfair.com/home/detail/174
http://www.ipcc.ir
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مرداد تا 27   24

78 روز دیگر

هجدهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور و صنایع وابسته

مجری: میالد مبتکر شرق

www.miladgroup.net شماره تماس 02144448216 -            وب سایت

مدیر ناظر: آقای کبیری 021-21912549

مرداد تا 27   24

78 روز دیگر

چهارمین نمایشگاه توانمندیهای روستائیان و عشایر

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

مرداد تا 27   24

78 روز دیگر

دهمین نمایشگاه بین المللی مادر، نوزاد و کودک

مجری: شرکت نمایشگاهی میالد نور

www.miladfair.com شماره تماس 02188656169 - 02188653307           وب سایت

مدیر ناظر: خانم افشار 021-21912771

شهریور تا 9   3

88 روز دیگر

بیست و هشتمین نمایشگاه فرش دستباف ایران

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر: آقای کبیری 021-21912549

شهریور تا 9   3

88 روز دیگر

سی و دومین نمایشگاه ملی صنایع دستی

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر: آقای رضوی 021-21912522

https://calendar.iranfair.com/home/detail/176
https://calendar.iranfair.com/home/detail/176
http://www.miladgroup.net
https://calendar.iranfair.com/home/detail/406
https://calendar.iranfair.com/home/detail/406
https://calendar.iranfair.com/home/detail/179
https://calendar.iranfair.com/home/detail/179
http://www.miladfair.com
https://calendar.iranfair.com/home/detail/177
https://calendar.iranfair.com/home/detail/177
https://calendar.iranfair.com/home/detail/178
https://calendar.iranfair.com/home/detail/178
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شهریور تا 25   22

107 روز دیگر

هجدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آالت و مواد اولیه بیسکویت، شیرینی و شکالت ایران

مجری: شرکت ماندگار تجارت شیرین

شماره تماس 02188558066 -            وب سایت -

مدیر ناظر: آقای عسگری 021-21912200

شهریور تا 25   22

107 روز دیگر

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آرد و نان

(ITG) مجری: گروه تجارت و اطالعات کوشا

شماره تماس 02188070844 - 02188070833           وب سایت -

مدیر ناظر: خانم رزاق زاده - 021-21912427

شهریور تا 25   22

107 روز دیگر

یازدهمین نمایشگاه بین المللی انواع کف پوش، موکت و فرش ماشینی و صنایع وابسته

مجری: شرکت توسعه اوراسيا نويد

شماره تماس 02188994369 - 02188997231           وب سایت -

مدیر ناظر: آقای بوجار دوالبی 021-21912547

مهر تا 2  شهریور   30

115 روز دیگر

سیزدهمین نمایشگاه ایران پالست 2019

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر: آقای احسان پور 021-21912283

مهر تا 2  شهریور   30

115 روز دیگر

سومین نمایشگاه بین المللی جایگاه داران سوخت و صنایع وابسته

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر: ------

https://calendar.iranfair.com/home/detail/181
https://calendar.iranfair.com/home/detail/181
https://calendar.iranfair.com/home/detail/194
https://calendar.iranfair.com/home/detail/194
https://calendar.iranfair.com/home/detail/175
https://calendar.iranfair.com/home/detail/175
https://calendar.iranfair.com/home/detail/182
https://calendar.iranfair.com/home/detail/182
https://calendar.iranfair.com/home/detail/211
https://calendar.iranfair.com/home/detail/211


8

مهر تا 11   8

124 روز دیگر

بیستمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطالع رسانی (تلکام)

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر: آقای موبدی 021-21912376

مهر تا 11   8

124 روز دیگر

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی آب و تاسیسات آب و فاضالب

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر: آقای نقوی 021-21912523

مهر تا 21   18

134 روز دیگر

پنجمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و فن آوریهای نوین بهداشت، ایمنی، محیط زیست، آتش
نشانی،مدیریت بحران، امداد و نجات

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر: آقای صفاری 021-21912663

مهر تا 21   18

134 روز دیگر

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران

مجری: شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو

www.idro-fairs.com شماره تماس 02122662765 - 02122662774           وب سایت

مدیر ناظر: آقای رضوی 021-21912522

مهر تا 21   18

134 روز دیگر

هفدهمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل عمومی و خدمات شهری

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر: آقای حاجی زاده 021-21912562

https://calendar.iranfair.com/home/detail/183
https://calendar.iranfair.com/home/detail/183
https://calendar.iranfair.com/home/detail/184
https://calendar.iranfair.com/home/detail/184
https://calendar.iranfair.com/home/detail/381
https://calendar.iranfair.com/home/detail/381
https://calendar.iranfair.com/home/detail/381
https://calendar.iranfair.com/home/detail/186
https://calendar.iranfair.com/home/detail/186
http://www.idro-fairs.com
https://calendar.iranfair.com/home/detail/191
https://calendar.iranfair.com/home/detail/191
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مهر تا 21   18

134 روز دیگر

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی فناوری نانو

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر: آقای رضوی 021-21912522

مهر تا 21   18

134 روز دیگر

ششمین نمایشگاه بین المللی لوله و اتصاالت، ماشین االت و تجهیزات وابسته

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر: خانم رزاق زاده - 021-21912427

آبان تا 2  مهر   29

145 روز دیگر

هجدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات ساختمان و سیستمهای سرمایشی و گرمایشی

مجری: شرکت نمانگر

شماره تماس 02188203020 -            وب سایت -

مدیر ناظر: آقای عسگری 021-21912200

آبان تا 2  مهر   29

145 روز دیگر

ششمین نمایشگاه بین المللی کیف، کفش، چرم و صنایع وابسته

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر: ------

آبان تا 2  مهر   29

145 روز دیگر

اولین نمایشگاه اختصاصی کره جنوبی در ایران

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

https://calendar.iranfair.com/home/detail/374
https://calendar.iranfair.com/home/detail/374
https://calendar.iranfair.com/home/detail/405
https://calendar.iranfair.com/home/detail/405
https://calendar.iranfair.com/home/detail/188
https://calendar.iranfair.com/home/detail/188
https://calendar.iranfair.com/home/detail/187
https://calendar.iranfair.com/home/detail/187
https://calendar.iranfair.com/home/detail/375
https://calendar.iranfair.com/home/detail/375
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آبان تا 2  مهر   29

145 روز دیگر

چهارمین نمایشگاه بین المللی شیالت،آبزیان،ماهیگیری، غذاهای دریایی و صنایع وابسته

(ITG) مجری: گروه تجارت و اطالعات کوشا

شماره تماس 02188070844 - 02188070833           وب سایت -

مدیر ناظر: خانم رزاق زاده - 021-21912427

آبان تا 12   9

155 روز دیگر

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین آالت، تجهیزات و صنایع وابسته
(Iran Conmin 2019)

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر: ------

آبان تا 12   9

155 روز دیگر

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق

مجری: راهکار تجارت، مدیریت کوشا

شماره تماس 02142917000 - 02142917001           وب سایت -

مدیر ناظر: ------

آبان تا 21   18

164 روز دیگر

سومین نمایشگاه بین المللی لیزر- فوتونیک ایران

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

آبان تا 21   18

164 روز دیگر

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو، لوازم و مجموعه های خودرو

مجری: شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو

www.idro-fairs.com شماره تماس 02122662765 - 02122662774           وب سایت

مدیر ناظر: ------

https://calendar.iranfair.com/home/detail/366
https://calendar.iranfair.com/home/detail/366
https://calendar.iranfair.com/home/detail/189
https://calendar.iranfair.com/home/detail/189
https://calendar.iranfair.com/home/detail/189
https://calendar.iranfair.com/home/detail/190
https://calendar.iranfair.com/home/detail/190
https://calendar.iranfair.com/home/detail/372
https://calendar.iranfair.com/home/detail/372
https://calendar.iranfair.com/home/detail/192
https://calendar.iranfair.com/home/detail/192
http://www.idro-fairs.com
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تا 1 آذر آبان   28

174 روز دیگر

ششمین نمایشگاه خشکبار ، گیاهان دارویی،زعفران، فناوری، صنایع و خدمات وابسته

مجری: شرکت مدیریت و مشاوره بین المللی تجارت و رویداد آرسا

www.intfoodex.com شماره تماس 05136026801 - 05136033888           وب سایت

مدیر ناظر:

تا 1 آذر آبان   28

174 روز دیگر

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر: ------

تا 1 آذر آبان   28

174 روز دیگر

نمایشگاه بین المللی اکسپوی حالل

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

تا 1 آذر آبان   28

174 روز دیگر

سومین نمایشگاه بین المللی محصوالت پروتئینی و صنایع وابسته

مجری: شرکت دروازه تجارت فراسو

شماره تماس 02188062338 - 02188794036           وب سایت -

مدیر ناظر:

تا 11 آذر  8

184 روز دیگر

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی (فوالد، صنایع معدنی، آهنگری و ماشین کاری،
قالب سازی و ریخته گری)

مجری: شرکت نمانگر

شماره تماس 02188203020 -            وب سایت -

مدیر ناظر: ------

https://calendar.iranfair.com/home/detail/386
https://calendar.iranfair.com/home/detail/386
http://www.intfoodex.com
https://calendar.iranfair.com/home/detail/193
https://calendar.iranfair.com/home/detail/193
https://calendar.iranfair.com/home/detail/355
https://calendar.iranfair.com/home/detail/355
https://calendar.iranfair.com/home/detail/376
https://calendar.iranfair.com/home/detail/376
https://calendar.iranfair.com/home/detail/196
https://calendar.iranfair.com/home/detail/196
https://calendar.iranfair.com/home/detail/196
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تا 11 آذر  8

184 روز دیگر

هفتمین نمایشگاه بین المللی پوشاک

مجری: شرکت سامع پاد نوین

www.spnco.net شماره تماس 02126409902 - 02126409905           وب سایت

مدیر ناظر:

تا 11 آذر  8

184 روز دیگر

بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی ماشین آالت، مواد اولیه، منسوجات خانگی، ماشینهای
گلدوزی و محصوالت نساجی

مجری: شرکت سامع پاد نوین

www.spnco.net شماره تماس 02126409902 - 02126409905           وب سایت

مدیر ناظر: ------

تا 20 آذر  17

193 روز دیگر

بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و ماشین آالت وابسته

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر: ------

تا 20 آذر  17

193 روز دیگر

نمایشگاه فناوری (چین در ایران)

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

تا 20 آذر  17

193 روز دیگر

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین، پوشش های صنعتی، مواد کامپوزیت و صنعت آبکاری

مجری: شرکت برنامه ریزی نمایشگاهی بانیان امید

www.ipcc.ir شماره تماس 02174501000 -            وب سایت

مدیر ناظر: ------

https://calendar.iranfair.com/home/detail/385
https://calendar.iranfair.com/home/detail/385
http://www.spnco.net
https://calendar.iranfair.com/home/detail/197
https://calendar.iranfair.com/home/detail/197
https://calendar.iranfair.com/home/detail/197
http://www.spnco.net
https://calendar.iranfair.com/home/detail/202
https://calendar.iranfair.com/home/detail/202
https://calendar.iranfair.com/home/detail/403
https://calendar.iranfair.com/home/detail/403
https://calendar.iranfair.com/home/detail/198
https://calendar.iranfair.com/home/detail/198
http://www.ipcc.ir
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تا 29 آذر  26

202 روز دیگر

پنجمین نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی، تجهیزات وتأسیسات بیمارستانی

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر: ------

تا 29 آذر  26

202 روز دیگر

(IRAN LAB) ششمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

تا 29 آذر  26

202 روز دیگر

بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری کشور

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر: ------

تا 29 آذر  26

202 روز دیگر

نمایشگاه صنایع خالق، ابتکارات و اختراعات

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر: خانم خانقاهی 021-21912938

تا 29 آذر  26

202 روز دیگر

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی تبلیغات، بازاریابی و صنایع وابسته

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر: ------

https://calendar.iranfair.com/home/detail/200
https://calendar.iranfair.com/home/detail/200
https://calendar.iranfair.com/home/detail/377
https://calendar.iranfair.com/home/detail/377
https://calendar.iranfair.com/home/detail/201
https://calendar.iranfair.com/home/detail/201
https://calendar.iranfair.com/home/detail/354
https://calendar.iranfair.com/home/detail/354
https://calendar.iranfair.com/home/detail/204
https://calendar.iranfair.com/home/detail/204


14

تا 8 دی  5

211 روز دیگر

سومین نمایشگاه فرانچایز، توسعه کسب و کار

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

تا 8 دی  5

211 روز دیگر

اولین نمایشگاه بین المللی پان دستی نفت

مجری: راهکار تجارت، مدیریت کوشا

شماره تماس 02142917000 - 02142917001           وب سایت -

مدیر ناظر:

تا 8 دی  5

211 روز دیگر

بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی لوستر و چراغ های تزئینی

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

تا 17 دی  14

220 روز دیگر

پنجمین نمایشگاه بین المللی فرودگاه، هواپیما، پرواز، صنایع و تجهیزات وابسته

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

تا 17 دی  14

220 روز دیگر

نمایشگاه توانمندیهای صنعتی، معدنی، تجاری و فرهنگی استان ها در تهران

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

https://calendar.iranfair.com/home/detail/399
https://calendar.iranfair.com/home/detail/399
https://calendar.iranfair.com/home/detail/401
https://calendar.iranfair.com/home/detail/401
https://calendar.iranfair.com/home/detail/378
https://calendar.iranfair.com/home/detail/378
https://calendar.iranfair.com/home/detail/398
https://calendar.iranfair.com/home/detail/398
https://calendar.iranfair.com/home/detail/379
https://calendar.iranfair.com/home/detail/379
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تا 17 دی  14

220 روز دیگر

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی کاال، خدمات و تجهیزات فروشگاهی و فروشگاههای زنجیره
ای

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر: ------

تا 17 دی  14

220 روز دیگر

ششمین نمایشگاه صنعت بومی سایبری و زیستی

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

تا 17 دی  14

220 روز دیگر

(fitex)اولین نمایشگاه بین المللی سالمت و تناسب اندام

مجری: مدیریت پروژه های نمایشگاهی

شماره تماس 05136158 -            وب سایت -

مدیر ناظر:

تا 27 دی  24

230 روز دیگر

چهارمین نمایشگاه بین المللی ماشین آالت کشاورزی، نهاده ها و سیستم های نوین آبیاری

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر: ------

تا 27 دی  24

230 روز دیگر

نهمین نمایشگاه بین المللی مبلمان اداری

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر: ------

https://calendar.iranfair.com/home/detail/205
https://calendar.iranfair.com/home/detail/205
https://calendar.iranfair.com/home/detail/205
https://calendar.iranfair.com/home/detail/400
https://calendar.iranfair.com/home/detail/400
https://calendar.iranfair.com/home/detail/404
https://calendar.iranfair.com/home/detail/404
https://calendar.iranfair.com/home/detail/206
https://calendar.iranfair.com/home/detail/206
https://calendar.iranfair.com/home/detail/209
https://calendar.iranfair.com/home/detail/209
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تا 27 دی  24

230 روز دیگر

دهمین نمایشگاه بین المللی خانه مدرن، معماری داخلی و دکوراسیون

مجری: شرکت نمانگر

شماره تماس 02188203020 -            وب سایت -

مدیر ناظر: ------

بهمن تا 6   3

239 روز دیگر

هشتمین نمایشگاه بین المللی آسانسور و صنایع و تجهیزات وابسته

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر: ------

بهمن تا 6   3

239 روز دیگر

یازدهمین نمایشگاه بین المللی قیر، آسفالت، عایقها و ماشین آالت وابسته

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر: ------

بهمن تا 16   13

249 روز دیگر

هجدهمین نمایشگاه بین المللی یراق آالت، ماشین آالت مبلمان و صنایع وابسته

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر: ------

بهمن تا 26   23

259 روز دیگر

پنجمین نمایشگاه لجستیک و زنجیره تامین، صنایع و تجهیزات وابسته

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر: ------

https://calendar.iranfair.com/home/detail/208
https://calendar.iranfair.com/home/detail/208
https://calendar.iranfair.com/home/detail/210
https://calendar.iranfair.com/home/detail/210
https://calendar.iranfair.com/home/detail/207
https://calendar.iranfair.com/home/detail/207
https://calendar.iranfair.com/home/detail/212
https://calendar.iranfair.com/home/detail/212
https://calendar.iranfair.com/home/detail/213
https://calendar.iranfair.com/home/detail/213
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بهمن تا 26   23

259 روز دیگر

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر: ------

بهمن تا 26   23

259 روز دیگر

سومین نمایشگاه بین المللی خدمات و تجهیزات هتلداری

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

بهمن تا 26   23

259 روز دیگر

سومین نمایشگاه بین المللی شیشه و تجهیزات وابسته

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر: ------

اسفند تا 5   2

268 روز دیگر

یازدهمین نمایشگاه بین المللی طال، نقره، جواهر، ساعت و صنایع وابسته

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

اسفند تا 5   2

268 روز دیگر

سومین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی صنعت نمایشگاهی

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

https://calendar.iranfair.com/home/detail/215
https://calendar.iranfair.com/home/detail/215
https://calendar.iranfair.com/home/detail/387
https://calendar.iranfair.com/home/detail/387
https://calendar.iranfair.com/home/detail/214
https://calendar.iranfair.com/home/detail/214
https://calendar.iranfair.com/home/detail/391
https://calendar.iranfair.com/home/detail/391
https://calendar.iranfair.com/home/detail/390
https://calendar.iranfair.com/home/detail/390
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اسفند تا 5   2

268 روز دیگر

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی انرژیهای نو، تجدید پذیر و صرفه جویی

مجری: راهکار تجارت، مدیریت کوشا

شماره تماس 02142917000 - 02142917001           وب سایت -

مدیر ناظر:

اسفند تا 5   2

268 روز دیگر

چهاردهمین دوره مسابقات بین المللی ربوکاپ آزاد ایران

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر: ------

اسفند تا 15   12

278 روز دیگر

دومین نمایشگاه بین المللی صنعت صوت، تصویر، نور، خدمات چند رسانه ای و تجهیزات وابسته

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

اسفند تا 15   12

278 روز دیگر

نهمین جشنواره رباتیک و هوش مصنوعی

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

اسفند تا 15   12

278 روز دیگر

هفتمین نمایشگاه بین المللی امالک و مستغالت

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

https://calendar.iranfair.com/home/detail/388
https://calendar.iranfair.com/home/detail/388
https://calendar.iranfair.com/home/detail/159
https://calendar.iranfair.com/home/detail/159
https://calendar.iranfair.com/home/detail/395
https://calendar.iranfair.com/home/detail/395
https://calendar.iranfair.com/home/detail/394
https://calendar.iranfair.com/home/detail/394
https://calendar.iranfair.com/home/detail/393
https://calendar.iranfair.com/home/detail/393

