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  یجنوب یقایآفر

 یجنوب یقایدر آفر یتجار شگاهینما 68 میتقو

0202-0202 

**** 

 قایآفردر تحول حمل و نقل مجمع و نمایشگاه  -1

بندر، راه آهن و  اتصال دهنده بخش هایاست که  قایحمل و نقل در آفر دادیتنها رو قایتکامل حمل و نقل آفر شگاهیو نما انجمن

 .می باشدجاده منطقه 

 2222 سپتامبر ICC Arena دوربانری: محل برگزا

 

 قایآفر یدیخورش یانرژ -0

 یتوسعه انرژ شبردیپ یها، دانش و تخصص را برا دهیمتمرکز است که تبادل ا یطیمح جادیتنها بر ا قایآفر یدیخورش یانرژ

 .کند یم تیتقو قایدر آفر یدیخورش

 روز ( به مدت سه02/08/2023) تاون پیک یالملل نیب یها شیهما مرکز؛ بار کی یسال

 

 یعروس شگاهینما-3

 یجنوب یقایآفر یصنعت عروس یینها شگاهینما

 روز 2( ؛ به مدت2023/02/25)، ایپرتور،بار کی یسال

 Heartfelt Arenaمحل برگزاری: 

 

 یتجار یگردشگر شگاهینما-4
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 روز 2(؛ 2023/02/28) سندتون شیهما مرکز، ژوهانسبورگ، بار کی یالس

 

  یحرفه ا ییبایزنمایشگاه -2

 بار کی یسال، ییبایصنعت ز شگاهینما، محل برگزاری: تاون پیک

 روز 1  (،03/06/2023ن)تاو پیک یالملل نیب یها شیهما مرکز

 

 ( AFRICA AGRI TECHنشست علمی کشاوزری افریقای جنوبی)-8

 یو راه حل ها یعلم یها شرفتیپ روندها، نیو کشف آخر یجمع آور یبرا یجنوب یقایآفر یجامعه کشاورز ینشست سالانه برا

 .دهند شیخود را افزا یکند تا بازده خود را به حداکثر برسانند و سودآور یکمک م یکه به کشاورزان و مشاغل کشاورز یفناور

 روز 3(، 2023/03/14،) آرنا و هتل مازلو سان، محل برگزاری: بار کی یسالپرتوریا، 

 

 ILTM. قایفرلوکس در آ یسفرها یالملل نیار بباز-7

آژانس  نیکه بهتر ییشود، جا یاست که فقط با دعوت نامه انجام م یتخصص دادیرو کی قایلوکس در آفر یسفرها یالملل نیب بازار

 .کنند یملاقات م قایو مشاوران از سراسر جهان با ارائه دهندگان تجربه سفر لوکس آفر یمسافرت یها

 روز ؛ سهبار کی یسال( ؛ 2023/03/31)تاون پیک یالملل نیب یها شیهما مرکز :تاون پیکمحل برگزاری 

 

 قایسفر آفر هفتهنمایشگاه بین المللی -6

شامل  و  قایآفر ILTM و قایآفر IBTM قا،یآفر WTM - مشترک است شیشامل سه نما قایهفته سفر آفر یالملل نیب شگاهینما

 .ی استتجار یسفرها /MICE لوکس، و بخش یردشگرگ ،یعموم یحیتفر یسفرها یبرا قایآفر یو خروج یورود یبازارها

  ،  سالی یک مرتبه 2223 لیآور، تاون پیک یالملل نیب یها شیهما مرکز،  تاون پیک
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 دوربان اسیوندکورنمایشگاه -9

و سبک  یطراح ون،یبرتر دکوراس شگاهینما Decorex Durban .یو طراح یداخل ونیاختصاص داده شده به دکوراس شگاهینما

 .کوازولو ناتال است یگزند

 بار کی یسال، 2223 لیآور، لیو یگر شیهما مرکز، دوربان

 

 یجنوب یقایآفر ریپن جشنواره-12

  2223 لیآور، نگامیساندر املاک، استلنبوش،  قایدر جنوب آفر ریجشنواره پن نیتر برجسته

 

 نمایشگاه تجاری افریقا-11

 قایآفر یفر تجارمشوق ها، جلسات و صنعت س یبرا یتجار شگاهینما

 روز 3، بار کی یسال  4/03/2023،تاون پیک یالملل نیب یها شیهما مرکز، تاون پیک

 

 قایآفر یالملل نیلوکس ب یمسافرت بازارنمایشگاه -10

 ییقایکنندگان منحصر به فرد سفر آفر نیجلسات چهره به چهره با تام. قایآفر ILTM لوکس یبازار سفرها یبرا یالملل نیب شگاهینما

 دیجد یتجار یتوسعه فرصت ها یو الهام گرفتن براعلاقمندان دانش  یساز یروابط، غن جادیا یرا برا ییدهد، فرصت ها یرا ارائه م

 .کند یفراهم م

 روز 3،  20/23/2223؛تاون پیک، بار کی یسال

 

 دادهایو رو یورزش یگردشگر تبادلنمایشگاه -12

  دادها،یو رو یورزش ی. در بورس گردشگریجنوب یقایدر آفر دادهایو رو یورزش یدشگربه گر افتهیو کنفرانس اختصاص  شگاهینما

 روز 3،  04/03/2023، تاون پیک یالملل نیب یها شیهما مرکز، تاون پیک،بار کی یسال
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 WTM قایسفر آفر یجهان بازارنمایشگاه -12

 قایآفر یحیتفر یصنعت سفرها یبرا شرویپ B2B شگاهینما WTM Africa .قایاختصاص داده شده به بازار سفر در آفر شگاهینما

 .کند یم یدر جهان معرف شرویمنبع پ یرا به بازارها قایآورد و آفر یم قایاست که جهان را به آفر

 روز 3،  04/03/2023،تاون پیک یالملل نیب یها شیهما مرکز، تاون پیک، بار کی یسال

 

 (Rand Show)شو رند-18

تا  ،یو معاملات عال دیخر ،یسبک زندگ یهاشگاهیاست. از نما یجنوب یقایمصرف کننده آفر شگاهینما نیزرگتربرند  شگاهینما

 .کل خانواده مناسب است یکه برا کیدرجه  یهایاز سرگرم یامجموعه

 روز 5،  04/06/2023، ژوهانسبورگ شگاهینما مرکز، ژوهانسبورگ،بار کی یسال

17-ACCESS MBA ژوهانسبورگ   

ACCESS MBA  موجود ینگر از فرصت ها ندهیآ انیبهتر دانشجو یاطلاع رسان یاست که به طور خاص برا یارتباط نیکمپ کی 

MBA شده است یطراح ACCESS MBA شود یاست که در سراسر جهان برگزار م دادهایاز رو یمجموعه ا. 

 زرو 1، 04/11/2023،  انستونیبرا یکانتر باشگاه، ژوهانسبورگ، بار کی یسال

 

81-ACCESS MBA - CAP TOWN  

ACCESS MBA موجود یاز فرصت ها انیبهتر دانشجو یاطلاع رسان یاست که به طور خاص برا یارتباط نیکمپ کی MBA 

 .شود یاست که در سراسر جهان برگزار م دادهایاز رو یمجموعه ا ACCESS MBA شده است یطراح

 روز 1، 2223/20/81،تاون پیک، بار کی یسال

 

 قایو برق جهان آفر برقکنگره -19
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 ،سالانه متخصصان صنعت برق کنگره

 روز 2، 2023/04/25سندتون شیهما مرکز، ژوهانسبورگ، بار کی یسال

 

 یدیصنعت برق خورش شگاهینما-02

 روز 2، 2023/04/25سندتون شیهما مرکز، ژوهانسبورگ، بار کی یسال

 

 یسفر و گردشگر یتجار شگاهینما-01

  2223 یم،  ICC Arena ،  ورباند، بار کی یسال

 قایآفر ونیاتوماس یفناور شگاهینما-00

و  دیتول یالملل نیو ب یکنندگان محل نیتام شامل قایآفر ونیاتوماس شگاهینما.  یصنعت یندهایفرآ ونیکنترل و اتوماس یها یفناور

 می باشد. یانرژ نیتام یکسب و کارها ،یندسو مه یزیآلات و کارخانه، خدمات برنامه ر نیماش یمهندس ساتیصنعت پردازش، تاس

 روز 3؛ 05/09/2023، ژوهانسبورگ شگاهینما مرکز،  ژوهانسبورگ، سال 2 هر

 

23-ENLIT قایآفر 

بزرگ و  یصنعت ییبرق، کاربران نها یشرکت ها یرا برا یتجار یفرصت ها ،ییقای. هفته ابزار آفرقایقدرت و آب آفر ریفراگ دادیرو

 .دهد یاه حل در تمام بخش ها ارائه مارائه دهندگان ر

 روز 3، 2023/05/16،  تاون پیک یالملل نیب یها شیهما مرکز، تاون پیک، بار کی یسال

 

20-NAMPO HARVEST DAY 

در  نیتمرکز دارد و همچن یبر بخش کامل کشاورز Nampo . یجنوب مکرهیو دام در ن یآلات کشاورز نیماش شگاهینما نیبزرگتر

 .کمک کند یجنوب یقایدر آفر داریپا ییمواد غذا دیده است که به تولنظر گرفته ش
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 روز NAMPO  ،2023/05/16،4 پارک لیبوتاو، بار کی یسال

 

 یهتل و مهماندار شگاهینما-02

ها و هتل ها،ها، کافهها، کافهرستوران یبرا ،یخدمات و طراح زات،یمحصولات، تجه شیبا نما ینوازصنعت مهمان یالمللنیب شگاهینما

 ییخدمات غذا یو اپراتورها رانیصاحبان، مد

 روز 3،  2023/05/18،  سندتون شیهما مرکز، ژوهانسبورگ، بار کی یسال

 

 قایهتل آفر شگاهینما-08

تدارکات، طراحان، توسعه دهندگان و همه پرسنل مهم  رانیها، مالکان، اپراتورها، مد GM نفر از 8222هتل با جذب  شگاهینما

 .بگذارند شیها و روندها را به نما دهیمحصولات، ا نیکند تا آخر یکنندگان فراهم م نیتام یبرافرصتی خط مقدم، اری دمهمان

 روز 2023/05/18،3،  گالاگر شیهما مرکز، ژوهانسبورگ، بار کی یسال

 

 یجنوب یقایآفر دیتول یمحل شگاهینما-07

گذارد: صنعت،  یم شیبه نما یصنعت یاز بخش ها یگسترده ا فیرا در ط یبجنو یقایآفر دیتول یها ییتوانا یمحل دیتول شگاهینما

 ...روین ،یساخت و ساز، معدن، کشاورز

 روز 3، 2023/05/23،  ژوهانسبورگ شگاهینما مرکز، ژوهانسبورگ،  سال 2 هر

 

 یجنوب یقایآفر دیتول یمحل شگاهینما-06

 برق ،یصنعت، ساختمان، کشاورز یجنوب یقایآفر دیتول شگاهینما

 روز 3،  2023/05/23، ژوهانسبورگ شگاهینما مرکز؛ ژوهانسبورگ، سال 2 هر
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 قایو کنگره سلامت آفر شگاهینما-09

 بار در سال ک، ی روز 3،  2023/05/30،  گالاگر شیهما مرکز،  ژوهانسبورگ

 

 و باغ  خانهنمایشگاه -22

 بار در سال ک،  ی 2223 ژوئن،   ICC Arena دوربان،  دوربان

 

 قایافرنشست برق و ژنراتور -21

 پسماند یانرژ یهاروگاهیمشترک، ن دیتول یهاروگاهیمستقل برق، ن دکنندگانیبرق، تول دکنندگانیتول ییقایآفر نشست

 بار در سال ک، ی2223 ژوئنن،  تاو پیک یالملل نیب یها شیهما مرکز، تاون پیک

 

  یغاتیمحصولات تبل شگاهینما-20

 یابیاز منبع  -کامل  نیتام رهیفروشندگان و مشاغل مرتبط، تمرکز خود را بر شبکه زنج یبا هدف انحصار یغاتیبلمحصولات ت دادیرو

 .کند یمتمرکز م انیتا مشتر میمستق

  بار در سال ک، ی2223 ژوئن، سندتون شیهما مرکز، ژوهانسبورگ

 

 ( A-OSH EXPO AFRICAی)جنوب یقایدر آفر یمنیو ا یآتش نشان یالملل نیب شگاهینما-22

 ،. روز 3،  2023/06/06، گالاگر شیهما مرکز، وهانسبورگژ

 

 ساتیتاس تیریمد شگاهینما-24

 گذارد یم شیاموال و ساختمان را به نما یو نگهدار تیریمحصولات و خدمات مرتبط با مد یتجار شگاهینما



 

8 
 

 بار در سال کروز، ی 3،  2023/06/06،  گالاگر شیهما مرکز، ژوهانسبورگ

 (یجنوب یقایآفر FIREXPO)وابسته عیو صنا یبا تمرکز بر آتش سوز یتجار شگاهینما-22

 .بار در سال ک؛ یروز 3، 2023/06/06،  گالاگر شیهما مرکز؛ ژوهانسبورگ

 

33-SECUREX یجنوب یقایآفر 

اختصاص  یمنیحفاظت از آتش و ا ،یبریو سا یداخل ،یتجار تیکه به امن یجنوب یقایدر آفر یالملل نیب یتجار شگاهینما نیبزرگتر

 .دارد

 بار در سال ک، ی روز 3،  2023/06/06، گالاگر شیهما مرکز، ژوهانسبورگ

 

33-AFRICA'S BIG SEVEN 

 یگرد هم م دیاز هر بخش از جامعه خر زهیبا انگ یدارانیرا با خر یمزرعه جهان گانکنند نیتام ،قایآفر یدنیبرتر غذا و نوش شگاهینما

 .آورد

 روز 3؛ 2023/06/18، گالاگر شیهما مرکز، سبورگژوهان

 

31-SAITEX 

SAITEX یلوازم خانگ ،یکیاست که شامل لوازم الکترون قایدر آفر محصولات و تولیدات لوازم خانگی تجارت شگاهینما نیبزرگتر، 

 .و ابزار است یمصالح ساختمان نیو همچن یمحصولات خانگ

 ، یک مرتبه در سال  روز 3، 2023/06/18،  گالاگر شیهما مرکز، ژوهانسبورگ

 

 تاون پیک دکورکس-33
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 یو ستاره ها یطراح یغرفه داران، نمادها نیتر سیاز نف یمجموعه ا (Decorex ) تاون پیمنزل ک یو طراح ونیدکوراس شگاهینما

 .آورد یدر حال ظهور را گرد هم م

 مرتبه در سال ک؛ یروز 4؛ 2023/06/22،  تاون پیک یالملل نیب یها شیهما مرکز، تاون پیک

 

 قایساخت و ساز آفر شگاهینما-42

 یقایو تحول در صنعت ساخت و ساز آفر یابیباز ،یبه رشد اقتصاد یکمک قابل توجه قایساخت و ساز و کاملا بتن آفر شگاهینما

 .است یجنوب

  مرتبه کیسال  2هر  ، سه روز ، 06/27/2023 ،گالاگر شیهما مرکز؛ ژوهانسبورگ

 

08-AFRICARAIL 

 قایآفر یراه آهن اختصاص شگاهیکنفرانس و نما تنها

 بار کی یسال ،روز 2، 2023/06/27،   سندتون شیهما مرکز، وهانسبورگژ

 

02-5 BIG CONSTRUCT یجنوب یقایدر آفر 

Big 5 African Construction Expo و  یمحصولات ساختمان یکنندگان جهان عیو توز دکنندگانیتول ییگردهما یمحل اصل

 .و انجام تجارت است یشبکه ساز یبرا یساختمان

 بار                کی یال،س   روز 3،  2023/06/27،  گالاگر شیهما مرکز، ژوهانسبورگ

 

 جوبورگ دکورکس-03

در حال  یو ستاره ها یطراح یمجموعه غرفه داران، نمادها نیتر سینف Decorex Joburg منزل یو طراح ونیدکوراس شگاهینما

 .آورد یهور را گرد هم مظ
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  بار کی یسال،  2223 یجولا،  سندتون شیهما مرکز، ژوهانسبورگ

 

00-MEDIATECH  قایآفر 

 ،و ارتباطات یرسانه، سرگرم عیصنا یبرا شرفتهیپ یفناور شگاهینما

 یکبار سال 2هر ،  2223 یجولا،   Ticketpro Dome،   ژوهانسبورگ

 

01-IFAT قایآفر 

   افتیآب، فاضلاب، زباله و باز یبرا قایدر آفر شرویپ یتجار شگاهینما

   روز 3، 07/05/2023، گالاگر شیهما مرکز، ژوهانسبورگ، سال 2 هر

 

03-AERO  یجنوب یقایفرآ 

 Wonderboom Pretoria Tshwane یمل فرودگاه، ایپرتور، بار کی یسالی، عموم یهوانورد B2B انجمن

  روز 3 ، 07/06/2023

 

 KZN یصنعت یفناور شگاهینما-03

و  یکیحمل و نقل الکتر یها یفناور (KZN )یصنعت یفناور شگاهی. نمایجنوب یقایدر آفر یچندبخش یصنعت یفناور شگاهینما

 .گذارد یم شیرا به نما یطیمح ستیز یها یبهداشت و فناور ،یمنیا ک،یو پلاست ییایمیو مواد، مواد ش یکیو مکان یکیالکترون

 سال 2 هر

 ،  هر دو سال یک مرتبهروز ICC Arena   ،2023/07/18  ،3 دوربان،  دوربان
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 یجنوب یقایآفردرصد  122دیزاین -

100% Design است که  یالملل نیو ب یمحصولات محل یپارچه و طراح ،یمعاصر از مبلمان، نورپرداز نیتریو کی یجنوب یقایآفر

 .دهد یرا پوشش م یو ادار یهتلدار ،یصنعت مسکون

 روز 08/03/2023،4،  سندتون شیهما مرکز، ژوهانسبورگ Tبار کی یسال

 

 (Joburg ی) طراح یبرا یالملل نیب شگاهیمان-49

 روز 4،   08/03/2023،  سندتون شیهما مرکز،  ژوهانسبورگ؛ بار کی یسال

 

 (ICCی)کارتوگراف یالملل نیانس بکنفر-22

 روز 6،  2223/21/83،تاون پ، کیسال 2 هر

 

21-GLE EXPO قایفرآ 

از  یاریرا در بس یتجار یهااست تا فرصت یجهان یرهبران صنعت آسانسور و پله برق یبرا یپلت فرم انحصار کی GLE شگاهینما

 .کشف کنند ندهیآ یبازارها

 روز 3،  2023/08/22،  سندتون شیهما مرکز، ژوهانسبورگ، بار کی یسال

 

 ژوهانسبورگ یلرانیاتومب جشنواره-20

 2023/08/25ی ،  المیک شیو هما شگاهینما مرکز،  ژوهانسبورگ ،بار کی یسالی،  جنوب یقایآفر یورزش یاخودروه جشنواره

 روز 3

 

 (نگیموتورتجربه  ی جنوبی)قایآفر یلرانیاتومب یالملل نیجشنواره ب-22
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 شته می شود.گذا شیبه نما  یو فناور هینقل لیاز وسا یعیوس فیط و خودرو یبرندها، قایآفر یلرانیاتومب یالملل نیب جشنوارهدر 

       روز3،    2023/08/25  ی ،  المیک شیو هما شگاهینما مرکز،  ژوهانسبورگ، بار کی یسال

 

 و نفت و گاز ییایدر ،یفراساحل ،ییایدر عیصنا یبرا شرویخدمات پ شگاهینما-24

  2223 سپتامبر، گراند وست د،یخورش شگاهینما، تاون پیک، بار کی یسال

 

 ژوهانسبورگ یکایاتومکانمایشگاه ن-22

 خدمات یها ستگاهیگاراژ و ا زاتیصنعت خودرو، تجه یتجارت قطعات و لوازم جانب یالملل نیب شگاهینما

 روز 3،  09/05/2023،  ژوهانسبورگ شگاهینما مرکز، ژوهانسبورگ،؛ سال 2 هر

 

28-FUTUROAD EXPO JOHANNESBURG 

 یجنوب یقایدر آفر یراهساز زاتیو تجه یتجار هینقل لیوسا شگاهینما

 روز 3،  09/05/2023، ژوهانسبورگ شگاهینما مرکز، ژوهانسبورگ، بار کی یسال

 

 وهانسبورگی اسکالکسنمایشگاه -27

 دکنندگانیکه بازد یکیلجست یها و راه حل ها رساختیحمل و نقل، ز یها ستمیس یبرا یجنوب یقایآفر شرویپ یتجار شگاهینما

 .دهد یجنوب صحرا را هدف قرار ماز منطقه  یتجار

 روز 3، 09/05/2023،  ژوهانسبورگ شگاهینما مرکز، ژوهانسبورگ، بار کی یسال

 

26-THE BIG 5 WESTERN CAPE 
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Big 5 Western Cape اختصاص داده شده  یغرب پیاست که منحصراً به صنعت ساختمان و ساخت و ساز در ک یدادیتنها رو

 نوآورانه یها یورو فنا یاست. مصالح ساختمان

 روز 2، 09/06/2023،  گراند وست د،یخورش شگاهینما، تاون پیک،بار کی یسال

 

      (FESPA AFRICA)چاپ گسترده شگاهینما-29

 نیدتریجد دنیو د شینما یبرا یالملل نیپلت فرم ب کیصنعت چاپ فرمت گسترده است. ارائه  یبرا یدادیرونمایشگاه  نای

 و پوشاک یصنعت ونیچاپ صفحه، دکوراس تال،یجیدر چاپ د یو مواد مصرف زاتیتجه

 روز 3،  2023/09/13      ،  گالاگر شیهما مرکز، ژوهانسبورگ، بار کی یسال

 

82-SEAMLESS AFRICA 

Seamless   اسیدر مق شگاهیو نما اینشست پو کیها، به ها و پرداختبا تمرکز بر کارت قایکنفرانس آفر نیتریو طولان نیبزرگتر 

 .آوردیو پرداخت را گرد هم م یفروشخرده ک،یهمگرا تجارت الکترون یهابزرگ است که جهان

 روز 2،  2023/09/19،  سندتون شیهما مرکز، ژوهانسبورگ، بار کی یسال

 

81-THE BIG 5 CONSTRUCT KZN 

Big 5 African KZN یبرا یو ساختمان یصولات ساختمانمح یکنندگان جهان عیکنندگان و توز دیتول یبرا یمحل ملاقات مرکز 

 .و انجام تجارت است یشبکه ساز

 روز ICC Arena ،2023/09/20،2 دوربان، بار کی یسال

 

80-ALL FASHION SOURVING 

 .است یالملل نیمنبع ب یها نهیبا گز قایو ساخت آفر یطراح ت،یاز خلاق یبیو مد که ترک یصنعت نساج یبرا یتجار شگاهینما
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       2023/09/26، تاون پیک یالملل نیب یها شیهما مرکز،  تاون پکی ،بار کی یسال

 

 قایسنگ آفر زغالنمایشگاه -82

 )؟( 2223 اکتبر، سلندیهتل گر،  هیثانو، سال 2 هرزغال سنگ،  یدوسالانه فرآور شگاهینما

 

 قایآفر یعیو طب کیمحصولات ارگان یاکسپو-84

و  ییبایز ،یو بهداشت یشیلوازم آرا ه،یمکمل ها و تغذ ه،یمواد اول ه،یمواد اول ،یدنیشامآ ،ییمواد غذا یعیو طب کیارگان شگاهینما

 ...یباغبان ،یخانگ ،یمراقبت شخص

  2223 اکتبر،  ژوهانسبورگ، بار کی یسال

 

 قاینفت آفر هفته-82

 ندهیآ - قایدر مورد بالادست آفر یدیکل یها نشیب قای. هفته نفت آفرقاینفت و گاز در جنوب صحرا و مغرب آفر یالملل نیب دادیرو

 .دهد یو فراساحل ارائه م یاکتشاف و توسعه، روندها و چالش ها، خشک

 روز 5، 10/09/2023، تاون پیک یالملل نیب یها شیهما مرکز، تاون پیک، بار کی یسال

 

88-PROPAK CAPE 

داده  یرا در خود جا ییپردازش مواد غذا زاتیتجه اهشگینما FOODPRO که ییقایآفر یالملل نیب کیو پلاست یبند بستهنمایشگاه 

 .است

 روز 3،  2023/10/24،  تاون پیک یالملل نیب یها شیهما مرکز،  تاون پیک، سال 3 هر

 

87-EDUTECH قایآفر 
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 زاتی. ابزار و تجهیآموزش شگاهینما

  2223 نوامبر، سندتون شیهما مرکز، ژوهانسبورگ، بار کی یسال

 

86-AFRICA COM 

مشترک  یشبکه ها شگاهیبرنامه کنفرانس سطح بالا و نما کیمکان شامل  نیاست. ا ییقایارتباطات پان آفر دادیرو نیکام برتر قایرآف

 .است دیجد یتماس ها جادیو ا یفعل انیخود، ملاقات با مشتر انیاز همتا یریادگی یمکان برا نیبهتر نیمجزا است، ا

 روز 3، 2023/11/14، تاون پیک یالملل نیب یها شیهما مرکز، تاون پیک، بار کی یسال

 

 قایکانکت آفر ونیزیتلو-89

از پخش  یا ندهیبه گرد هم آوردن تعداد فزا Tv Connect Africa .قایآفر یصنعت پخش در جنوب صحرا یبرا یتجار شگاهینما

 .ادامه خواهد داد یپول ونیزیو ارائه دهندگان تلو یکابل یصاحبان محتوا، شرکت ها قا،یآفر یکنندگان عمده صحرا

 روز 3،  2023/11/14  تاون پیک یالملل نیب یها شیهما مرکز، تاون پیک،بار کی یسال

 

 قایدر آفر یانرژ یور بهرهنمایشگاه -72

 یدر انرژ ییصرفه جو ،یانرژ یبهره ور ،یانرژ

  2220 مارس،  سندتون شیهما مرکز، ژوهانسبورگ، سال 2 هر

 

71-HOSTEX 

که  ییاختصاص دارد، جا دیمحصولات جد شیبه نما Hostex .قایبازار آفر یبرا یو مهمان نواز یدنیغذا، نوش یجارت شگاهینما

 شیو مصرف کننده از سراسر جهان افزا دیاز محصولات جد یمتنوع فیط هیخود را با ته یرقابت تیتوانند مز یم دکنندگانیبازد

 .دهند
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 روز 3، 03/03/2024، ونسندت شیهما مرکز، ژوهانسبورگ، سال 2 هر

 

 قایآفر هاستکس-70

 قایآفر یو مهمان نواز یدنیتجارت غذا، نوش شگاهینما

 روز 3،  03/03/2024، سندتون شیهما مرکز، ژوهانسبورگ، سال 2 هر

 

 قایآفر یبرا پوششنمایشگاه -72

COATINGS FOR AFRICA محصول  ییتا مصرف کنندگان نها هیکنندگان مواد اول نیارزش رنگ و پوشش ها را از تام رهیکل زنج

 .کند یبه هم متصل م یینها

 2220 یم، سندتون شیهما مرکز، ژوهانسبورگ، سال 2 هر

 

 قایابزار آفر نیماشنمایشگاه -74

دهد و موارد  یشود، شکل م یخم م رد،یگ یدهد، شکل م یچرخد، برش م یکه م ییزهایاز همه چ ینیتریابزار. و نیماش شگاهینما

 گرید

 روز 4،  2024/05/14، ژوهانسبورگ شگاهینما مرکز،  ژوهانسبورگ، سال 3 هر

 

72-AFRIBUILD 

  کل صنعت ساختمان یبرا یعمل یاختصاص داده شده به راه حل ها یتجار شگاهینما

  2220 سپتامبر، ژوهانسبورگ شگاهینما مرکز،  ژوهانسبورگ،  سال 2 هر

 

78-GLASS EXPO AFRICA 
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مرتبط با ساخت و  یخدمات و فناور زات،یکنندگان تجه نیاز جمله تام شه،یو عمده فروشان ش دکنندگانیلگذاشتن تو شینما به

 شهیو خدمات مرتبط با کاربرد ش یومینیمبدل محصولات آلوم دکنندگان،یو تول شه،یش لیتبد

 2220 سپتامبر، ژوهانسبورگ شگاهینما مرکز، ژوهانسبورگ، سال 2 هر

  

77-INTERBUILD AFRICA 

  2220 سپتامبر؛ ژوهانسبورگ شگاهینما مرکز؛  وهانسبورگ؛ هر دو ساال یک مرتبه،، ژ ساختمان یالملل نیب شگاهینما

 

76-PLUMBDRAIN قایآفر 

 کیو مکان شیسرما ش،یفاضلاب، گرما ،یلوله کش یالملل نیب شگاهینما

 2220 سپتامبر، ژوهانسبورگ شگاهینما مرکز، ژوهانسبورگ، سال 2 هر

 

79-WISA 

 یجنوب یقایدوسالانه موسسه آب آفر شگاهیو نما کنفرانس

  2220پتامبر ، سژوهانسبورگ،سال 2 هر

 

62-ELECTRA MINING قایآفر 

 عیمعدن، برق و صنا یالملل نیب شگاهینما

 روز 5،  09/02/2024،  ژوهانسبورگ شگاهینما مرکز، ژوهانسبورگ، سال 2 هر

 

 قایو دفاع آفر هوافضانمایشگاه -61
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 روز 5،  2024/09/18،  واترکلوف ،ییهوا یروین گاهیپا، ایپرتور، سال 2 هر

 

60-BAUMA CONEXPO AFRICA 

 یساختمان هینقل لیآلات معدن و وسا نیماش ،یآلات مصالح ساختمان نیماش ،یآلات ساختمان نیماش یالملل نیب شگاهینما

  2220 اکتبر، ژوهانسبورگ شگاهینما مرکز، ژوهانسبورگ، سال 3 هر

 

 قایآفر پروپاک-62

 .داده است یرا در خود جا ییپردازش مواد غذا زاتیتجه شگاهینما FOODPRO که ییقایآفر یالملل نیب کیو پلاست یبند بسته

 روز 4،  03/11/2025، ژوهانسبورگ شگاهینما مرکز، ژوهانسبورگ، سال 3 هر

 

64-EXPO PRO-PLAS AFRICA 

 زاتیتجه لر،یچ ک،یآلات پردازش پلاست نیماش یدارا PRO-PLAS AFRICA EXPO یکیستآلات و مواد پلا نیماش شگاهینما

 .است یدمش یریآلات قالب گ نیمواد مختلف، ماش افت،یباز زاتیپردازش، تجه یکمک ها در،یاکستروژن، ف زاتیتجه ل،یتبد

 روز 03/11/2025،4، ژوهانسبورگ شگاهینما مرکز، ژوهانسبورگ، سال 3 هر

 

 GAPP چاپ اهشگینما-62

 03/11/2025، ژوهانسبورگ شگاهینما مرکز، ژوهانسبورگ سال 3 هر،  چاپ زاتیآلات و تجه نیماش شگاهینما

 روز 4

 

68-FRIGAIR 
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 دهد یرا پوشش م طیخنک کننده و مح نیو همچن هیمطبوع و تهو هیتهو یکه جنبه مهندس یالملل نیب دادیرو

 روز 3،  06/04/2025،گرگالا شیهما مرکز، ژوهانسبورگ،  سال 3 هر

 

 

قبل از قرارها با سازماندهندگان ارتباط داشته  شتریاطلاعات ب یکند. برا رییها ممکن است تغ خی! تمام تاردیتوجه داشته باش لطفا

 .دیباش

 

 

www.eventseye.com/fairs/c1-trade-shows-south-africa.html 

 

 مدیراجرائی اتاق بازرگانی ژوهانسبورگ 

Mr.Bernad Zeiler 

https//www.jcci.co.za/ 

Email:bernadette@jcci.co.za 

0027-117265300/ 

0027-832290377 

 

 هماهنگ کننده اتاق های بازرگانی افریقای جنوبی 

Mr.Danny Vengedasamy 

https://sacci.org.za 

Email:dannyv@sacci.org.za 

0027-114463800 
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South Africa 

 86 Trade Shows in South Africa 

2023 – 2024 

Part 1 

**** 

 

1-TRANSPORT EVOLUTION AFRICA FORUM & EXPO 

Transport Evolution Africa Forum & Expo is the only transport event in Africa 

connecting the region’s port, rail and road authorities 

Durban ICC Arena 

Sept. 2022 

 

2-SOLAR POWER AFRICA 

Solar Power Africa focuses solely on creating an environment that fosters the 

exchange of ideas, knowledge and expertise for furthering solar energy development 

in Africa 

once a year Cape Town 
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Cape Town International Convention Centre 

02/08/2023 

3 days 

 

3-THE WEDDING EXPO 

South Africa’s Ultimate Wedding Industry Showcase 

once a year Pretoria 

Heartfelt Arena 

02/25/2023 

2 days 

 

4-MEETINGS AFRICA 

Business Tourism Exhibition 

once a year Johannesburg 

Sandton Convention Centre 

02/28/2023 

2 days  

 

5-PROFESSIONAL BEAUTY - CAPE TOWN 

Beauty Industry Trade Show 

once a year Cape Town 
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Cape Town International Convention Centre 

03/06/2023 

1 day 

 

6-AFRICA AGRI TECH 

Annual meeting point for the Southern African agricultural community to gather & 

explore the latest trends, scientific advances and technology solutions that will assist 

farmers and agribusinesses to maximise their outputs & increase their profitability 

once a year Pretoria 

Sun Arena & The Maslow Hotel 

03/14/2023 

3 days 

 

7-ILTM AFRICA 

International Luxury Travel Market in Africa. ILTM Africa is a specialist invitation-only 

event, where the very best travel agents and advisors from across the world meet 

Africa’s most spectacular luxury travel experience providers 

once a year Cape Town 

Cape Town International Convention Centre 

03/31/2023 

3 days 
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8-AFRICA TRAVEL WEEK 

International Travel Show. AFRICA TRAVEL WEEK comprises three co-located shows – 

WTM Africa, IBTM Africa and ILTM Africa - encompassing Africa’s inbound & 

outbound markets for general leisure travel, luxury tourism, & the MICE/business 

travel sector 

once a year Cape Town 

Cape Town International Convention Centre 

April 2023  

 

9-DECOREX DURBAN 

Exhibition dedicated to interior décor and design. Decorex Durban is KwaZulu Natal’s 

premier décor, design and lifestyle exhibition 

once a year Durban 

Greyville Convention Centre 

April 2023  

 

10-SOUTH AFRICAN CHEESE FESTIVAL 

The most prominent cheese festival in Southern Africa 

once a year Stellenbosch 

Sandringham Estate 

April 2023 (?) 

IBTM AFRICA 
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11-Trade show for Africa’s incentives, meetings and business travel industry 

once a year Cape Town 

Cape Town International Convention Centre 

04/03/2023 

3 days 

 

12-INTERNATIONAL LUXURY TRAVEL MARKET AFRICA 

International trade show for the Luxury Travel Market. ILTM Africa delivers face to 

face meetings with unique African travel suppliers, providing opportunities to build 

relations, enrich your knowledge & be inspired to develop new business 

opportunities 

once a year Cape Town 04/03/2023 

3 days 

 

13-SPORTS & EVENTS TOURISM EXCHANGE 

Exhibition & conference dedicated to Sports & Events Tourism in South Africa. The 

Sports and Events Tourism Exchange is attended by pre-qualified International 

Hosted Buyers who you get the opportunity to meet with 

once a year Cape Town 

Cape Town International Convention Centre 

04/03/2023 

3 days 
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14-WORLD TRAVEL MARKET AFRICA 

Exhibition dedicated to the Travel Market in Africa. WTM Africa is the leading B2B 

exhibition for Africa’s leisure travel industry, bringing the world to Africa and 

promoting Africa to the world’s leading source markets 

once a year Cape Town 

Cape Town International Convention Centre 

04/03/2023 

3 days 

 

15-WTM AFRICA 

African Travel and Tourism Exhibition, Networking Event & Conference. World Travel 

Market Africa is the leading B2B exhibition for the inbound and outbound African 

travel & tourism markets 

once a year Cape Town 

Cape Town International Convention Centre 

04/03/2023 

3 days 

 

16-RAND SHOW 

The Rand Show is South Africa’s largest consumer show. From lifestyle exhibits, 

shopping and great deals, to a top-class line-up of entertainment perfect for the 

whole family 
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once a year Johannesburg 

Johannesburg Expo Centre 

04/06/2023 

5 days 

 

17-ACCESS MBA - JOHANNESBURG 

ACCESS MBA is a communication campaign specifically designed to better inform 

prospective students of existing MBA opportunities. ACCESS MBA is a series of events 

organised around the world 

once a year Johannesburg 

The Bryanston Country Club 

04/11/2023 

1 day 

 

18-ACCESS MBA - CAP TOWN 

ACCESS MBA is a communication campaign specifically designed to better inform 

prospective students of existing MBA opportunities. ACCESS MBA is a series of events 

organised around the world 

once a year Cape Town 04/15/2023 

1 day 

 

19-POWER & ELECTRICITY WORLD AFRICA 
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Annual Congress of Power Industry Professionals 

once a year Johannesburg 

Sandton Convention Centre 

04/25/2023 

2 days 

 

20-THE SOLAR SHOW AFRICA 

Solar Power Industry Trade Show 

once a year Johannesburg 

Sandton Convention Centre 

04/25/2023 

2 days 

 

21-Travel & Tourism Trade Show 

once a year Durban 

Durban ICC Arena 

May 2023  

 

22-AFRICA AUTOMATION TECHNOLOGY FAIR 

Industrial Process Control & Automation Technologies. AFRICA AUTOMATION FAIR 

features Local & International Manufacturing & Processing Industry Suppliers, 
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Machine & Plant Engineering Facilities, Planning & Engineering Services, Energy 

Supply Businesses 

every 2 years Johannesburg 

Johannesburg Expo Centre 

05/09/2023 

3 days 

 

23-ENLIT AFRICA 

Africa's all-encompassing Power and Water event. African Utility Week, delivers 

business opportunities for utilities, large industrial end users and solution providers 

across all sectors 

once a year Cape Town 

Cape Town International Convention Centre 

05/16/2023 

3 days 

 

24-NAMPO HARVEST DAY 

The largest show of agricultural machinery and livestock in the southern hemisphere. 

Nampo Harvest Day focuses on the complete agricultural sector and is also intended 

to contribute to sustained food production in South Africa 

once a year Bothaville 

NAMPO Park 

05/16/2023 
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4 days 

 

25-HOTEL & HOSPITALITY SHOW 

International Hospitality Industry trade show showcasing products, equipment, 

services & design, for restaurants, cafes, bars, hotels, and foodservice owners, 

managers and operators 

once a year Johannesburg 

Sandton Convention Centre 

05/18/2023 

3 days 

 

26-THE HOTEL SHOW AFRICA 

Attracting 1000’s of GMs, owners, operators, procurement managers, designers, 

developers and the all important front-line hospitality personnel, The Hotel Show 

offers an unmissable opportunity for suppliers to showcase latest products, ideas 

and trends 

once a year Johannesburg 

Gallagher Convention Centre 

05/18/2023 

3 days 

 

27-LOCAL SOUTH AFRICAN MANUFACTURING EXPO 
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The Local Manufacturing Expo will showcase South Africa's manufacturing 

capabilities across a wide variety of industry sectors: Industry, Construction, Mining, 

Agriculture, Power... 

every 2 years Johannesburg 

Johannesburg Expo Centre 

05/23/2023 

3 days 

 

28-LOCAL SOUTHERN AFRICAN MANUFACTURING EXPO 

Southern African Manufacturing Expo. Industry, Construction, Agriculture, Power 

every 2 years Johannesburg 

Johannesburg Expo Centre 

05/23/2023 

3 days 

 

29-AFRICA HEALTH 

Africa Health Exhibition and Congress 

once a year Johannesburg 

Gallagher Convention Centre 

05/30/2023 

3 days 
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30-EAST COAST HOUSE & GARDEN SHOW 

House & Garden Show 

once a year Durban 

Durban ICC Arena 

June 2023  

 

31-POWER-GEN AFRICA 

African Meeting of Electric Power Producers, Independent Power Producers, Co 

Generation Plants, Waste-to Energy Plants 

once a year Cape Town 

Cape Town International Convention Centre 

June 2023  

 

32-THE PROMO PRODUCTS EXPO 

Exclusively aimed at resellers and related businesses, the Promo Products Event is 

bringing focus to the full supply chain network – from sourcing right through to 

customers 

once a year Johannesburg 

Sandton Convention Centre 

June 2023  

 

33-A-OSH EXPO AFRICA 
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International Fire & Safety Exhibition in South Africa 

once a year Johannesburg 

Gallagher Convention Centre 

06/06/2023 

3 days 

 

34-FACILITIES MANAGEMENT EXPO 

Trade Show showcasing products and services associated with property and building 

management and maintenance 

once a year Johannesburg 

Gallagher Convention Centre 

06/06/2023 

3 days 

 

35-FIREXPO SOUTH AFRICA 

Trade show focusing on the fire and related industries 

once a year Johannesburg 

Gallagher Convention Centre 

06/06/2023 

3 days 
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36-SECUREX SOUTH AFRICA 

Largest International Trade Show in South Africa dedicated to Commercial, 

Homeland and Cyber Security, Fire Protection and Safety 

once a year Johannesburg 

Gallagher Convention Centre 

06/06/2023 

3 days 

 

37-AFRICA'S BIG SEVEN 

Africa’s premier food and drink trade show brings together hundreds of global farm 

to fork suppliers with motivated buyers from each segment of the buying community 

once a year Johannesburg 

Gallagher Convention Centre 

06/18/2023 

3 days 

 

38-SAITEX 

SAITEX is the largest product sourcing trade show in Africa featuring electronics and 

home appliances, homeware and household products as well as building materials 

and tools 

once a year Johannesburg 

Gallagher Convention Centre 
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06/18/2023 

3 days 

 

39-DECOREX CAPE TOWN 

Home Decor & Design Exhibition. Decorex Cape Town brings together the most 

exquisite collection of exhibitors, design icons and rising stars 

once a year Cape Town 

Cape Town International Convention Centre 

06/22/2023 

4 days 

 

40-AFRICAN CONSTRUCTION EXPO 

The African Construction & Totally Concrete Expo is a significant contributor to the 

economic growth, recovery and transformation within Southern Africa’s construction 

industry 

every 2 years Johannesburg 

Gallagher Convention Centre 

06/27/2023 

3 days 

 

41-AFRICARAIL 

Africa's only dedicated railways conference and exhibition 
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once a year Johannesburg 

Sandton Convention Centre 

06/27/2023 

2 days 

 

42-THE BIG 5 CONSTRUCT SOUTHERN AFRICA 

The Big 5 African Construction Expo is the central meeting place for global 

manufacturers and distributors of building and construction products to network and 

do business 

once a year Johannesburg 

Gallagher Convention Centre 

06/27/2023 

3 days 

 

43-DECOREX JOBURG 

Home Decor & Design Exhibition. Decorex Joburg brings together the most exquisite 

collection of exhibitors, design icons and rising stars 

once a year Johannesburg 

Sandton Convention Centre 

July 2023  

 

44-MEDIATECH AFRICA 
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Exhibition for Advanced Technology for the Media, Entertainment and 

Communications Industries 

every 2 years Johannesburg 

Ticketpro Dome 

July 2023 

 

45-IFAT AFRICA 

Africa's Leading Trade Fair for Water, Sewage, Refuse and Recycling 

every 2 years Johannesburg 

Gallagher Convention Centre 

07/05/2023 

3 days 

 

46-AERO SOUTH AFRICA 

General Aviation B2B Forum 

once a year Pretoria 

Wonderboom National Airport Pretoria Tshwane 

07/06/2023 

3 days 

 

47-KZN INDUSTRIAL TECHNOLOGY EXHIBITION 
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Multisectoral Industrial Technology Exhibition in South Africa. KZN INDUSTRIAL 

TECHNOLOGY EXHIBITION showcases Electrical & Electronic and Mechanical & 

Materials Handling Technologies, Chemicals and Plastics, Safety, Health and 

Environmental Technologies 

every 2 years Durban 

Durban ICC Arena 

07/18/2023 

3 days 

 

48-100% DESIGN SOUTH AFRICA 

100% Design South Africa is a contemporary showcase of select local and 

international furniture, lighting, fabrics & product design covering the residential, 

hospitality & office industry 

once a year Johannesburg 

Sandton Convention Centre 

08/03/2023 

4 days 

 

49-DESIGN JOBURG 

International show for exceptional design, quality and inspiration 

once a year Johannesburg 

Sandton Convention Centre 

08/03/2023 
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4 days 

 

50-ICC 

International Cartography Conference 

every 2 years Cape Town 08/13/2023 

6 days 

 

51-GLE EXPO AFRICA 

GLE Expo is an exclusive platform for the global elevator & escalator industry leaders 

to explore business opportunities in many of the upcoming markets 

once a year Johannesburg 

Sandton Convention Centre 

08/22/2023 

3 days 

 

52-FESTIVAL OF MOTORING JOHANNESBURG 

South African Sports Car Festival 

once a year Johannesburg 

Kyalami Exhibition & Conference Centre 

08/25/2023 

3 days 
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53-SA MOTORING EXPERIENCE 

Africa International Festival of Motoring. Car brands showcase their range of vehicles 

and technology 

once a year Johannesburg 

Kyalami Exhibition & Conference Centre 

08/25/2023 

3 days 

 

54-CAPE INDUSTRY SHOWCASE 

The Leading Services Expo for the Maritime, Offshore, Marine and Oil & Gas 

Industries 

once a year Cape Town 

Sun Exhibits, GrandWest 

Sept. 2023 

  

55-AUTOMECHANIKA JOHANNESBURG 

International Trade Fair for parts and accessories for the automotive industry, 

equipment for garages and service stations 

every 2 years Johannesburg 

Johannesburg Expo Centre 

09/05/2023 
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3 days 

 

56-FUTUROAD EXPO JOHANNESBURG 

Exhibition of Commercial Vehicles and Road Construction Equipment in South Africa 

once a year Johannesburg 

Johannesburg Expo Centre 

09/05/2023 

3 days 

 

57-SCALEX JOHANNESBURG 

South Africa´s leading trade fair for transport systems, infrastructure and logistics 

solutions targeting trade visitors from the Sub-Saharan Region 

once a year Johannesburg 

Johannesburg Expo Centre 

09/05/2023 

3 days 

 

58-THE BIG 5 WESTERN CAPE 

The Big 5 Western Cape is the only event dedicated exclusively to the building and 

construction industry in the Western Cape. Innovative building materials and 

technologies 

once a year Cape Town 
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Sun Exhibits, GrandWest 

09/06/2023 

2 days 

 

59-FESPA AFRICA 

Wide format print exhibition. FESPA AFRICA is the event for the wide format print 

industry; providing an international platform to demonstrate & see the latest 

equipment & consumables in digital printing, screen printing, industrial & garment 

decoration 

once a year Johannesburg 

Gallagher Convention Centre 

09/13/2023 

3 days 

 

60-SEAMLESS AFRICA 

Seamless is the key meeting and Africa’s largest and longest running conference 

focused on cards and payments, to a dynamic summit and large scale exhibition 

bringing together the converging worlds of ecommerce, retail and payments 

once a year Johannesburg 

Sandton Convention Centre 

09/19/2023 

2 days 
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61-THE BIG 5 CONSTRUCT KZN 

The Big 5 African KZN is the central meeting place for global manufacturers and 

distributors of building and construction products to network and do business 

once a year Durban 

Durban ICC Arena 

09/20/2023 

2 days 

 

62-ALL FASHION SOURVING 

Trade show for the textile and fashion industry combining African creativity, design 

and manufacturing with International sourcing options 

once a year Cape Town 

Cape Town International Convention Centre 

09/26/2023 

3 days 

 

63-COAL AFRICA 

Biennial coal-processing, conference-led exhibition 

every 2 years Secunda 

Graceland Hotel  

Oct. 2023  
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64-ORGANIC & NATURAL PRODUCTS EXPO AFRICA  

Organic and Natural trade show. Food, Beverage, Ingredients, Raw Materials, 

Supplements and Nutrition, Cosmetic & Hygiene, Beauty and Personal Care, 

Household, Gardening... 

once a year Johannesburg 

The Wanderers Club 

Oct. 2023  

 

65-AFRICA OIL WEEK 

International Oil & Gas Event Sub-Saharan & Maghreb Africa. Africa Oil Week 

provides key insights on Africa’s upstream - exploration and development future, 

trends and challenges, onshore and offshore 

once a year Cape Town 

Cape Town International Convention Centre 

10/09/2023 

5 days 

 

 

66-PROPAK CAPE 

African International Packaging and Plastics incorporating FOODPRO the Food 

Processing Equipment Expo 

every 3 years Cape Town 

Cape Town International Convention Centre 
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10/24/2023 

3 days 

 

67-EDUTECH AFRICA 

Educational Fair. Tools & Equipment 

once a year Johannesburg 

Sandton Convention Centre 

Nov. 2023  

 

68-AFRICA COM 

Africa Com is the premier Pan-African communications event. Comprising a high-

level conference programme and separate co-located networking exhibition, this is 

the best place to learn from your peers, to meet existing clients AND to build new 

contact 

once a year Cape Town 

Cape Town International Convention Centre 

11/14/2023 

3 days 

 

69-TV CONNECT AFRICA 

Trade Show for the Broadcast Industry in Sub-Saharan Africa. Tv Connect Africa will 

continue to bring together the growing number of Sub-Saharan Africa’s major 

broadcasters, content owners, cable companies and pay TV providers 
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once a year Cape Town 

Cape Town International Convention Centre 

11/14/2023 

3 days 

 

70-ENERGY EFFICIENCY WORLD AFRICA 

Energy, Power Efficiency, Energy Saving 

every 2 years Johannesburg 

Sandton Convention Centre 

March 2024  

 

71-HOSTEX 

Food, Drink & Hospitality Trade Show for the African market. Hostex is dedicated to 

showcasing new products, where visitors can increase their competitive advantage 

by sourcing a diverse range of new & consumer-driven products from around the 

world 

every 2 years Johannesburg 

Sandton Convention Centre 

03/03/2024 

3 days 

 

72-HOSTEX AFRICA 
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Africa's Food, Drink & Hospitality Trade Exhibition 

every 2 years Johannesburg 

Sandton Convention Centre 

03/03/2024 

3 days 

 

73-COATINGS FOR AFRICA 

COATINGS FOR AFRICA connects the entire paint and coatings value chain, from raw 

material suppliers to end users of the finished product 

every 2 years Johannesburg 

Sandton Convention Centre 

May 2024 

 

74-MACHINE TOOLS AFRICA 

Machine Tools Expo. A showcase of all that rotates, turns, cuts, forms, bends, shapes 

and more 

every 3 years Johannesburg 

Johannesburg Expo Centre 

05/14/2024 

4 days 

 

75-AFRIBUILD 
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Trade Show dedicated to Practical Solutions for the Entire Building Industry 

every 2 years Johannesburg 

Johannesburg Expo Centre 

Sept. 2024  

 

76-GLASS EXPO AFRICA 

Showcasing glass manufacturers & wholesalers, including suppliers of equipment, 

services and technology associated with the manufacture and conversion of glass, 

and manufacturers, converters of aluminum products and services related to glass 

application 

every 2 years Johannesburg 

Johannesburg Expo Centre 

Sept. 2024 

 

77-INTERBUILD AFRICA 

International Building and Construction Exhibition 

every 2 years Johannesburg 

Johannesburg Expo Centre 

Sept. 2024  

 

78-PLUMBDRAIN AFRICA 
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International Plumbing, Drainage Sanitation, Heating, Cooling & Mechanical 

Exhibition 

every 2 years Johannesburg 

Johannesburg Expo Centre 

Sept. 2024  

 

79-WISA 

Water Institute of South Africa biennial Conference & Exhibition 

every 2 years Johannesburg Sept. 2024  

ELECTRA MINING AFRICA 

 

80-International Mining, Electrical Engineering and Industrial Exhibition 

every 2 years Johannesburg 

Johannesburg Expo Centre 

09/02/2024 

5 days 

 

81-AFRICA AEROSPACE & DEFENCE 

Aerospace & Defense Exhibition 

every 2 years Pretoria 

Air Force Base, Waterkloof 
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09/18/2024 

5 days 

 

82-BAUMA CONEXPO AFRICA 

International Trade Fair for Construction Machinery, Building Material Machines, 

Mining Machines and Construction Vehicles 

every 3 years Johannesburg 

Johannesburg Expo Centre 

Oct. 2024  

 

83-PROPAK AFRICA 

African International Packaging and Plastics incorporating FOODPRO the Food 

Processing Equipment Expo 

every 3 years Johannesburg 

Johannesburg Expo Centre 

03/11/2025 

4 days 

 

84-PRO-PLAS AFRICA EXPO 

Plastic Machinery & Materials Exhibition. PRO-PLAS AFRICA EXPO features Plastics 

processing machinery, Chillers, Converting equipment, Extrusion equipment, 

Feeders, Processing aids, Recycling equipment, Various materials, Blow moulding 

machinery 
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every 3 years Johannesburg 

Johannesburg Expo Centre 

03/11/2025 

4 days 

 

85-THE GAPP PRINT EXPO 

Printing Machinery & Equipment Exhibition 

every 3 years Johannesburg 

Johannesburg Expo Centre 

03/11/2025 

4 days 

 

86-FRIGAIR 

International event covering the Engineering Aspect of Air Conditioning and 

Ventilation as well as Cooling and the Environment 

every 3 years Johannesburg 

Gallagher Convention Centre 

06/04/2025 

3 days 
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Please note ! All dates are subject to changes. Contact organizers for more 

information before making arrangements. 

Trade Shows in South Africa  

 

www.eventseye.com/fairs/c1-trade-shows-south-africa.html 

 

ژوهانسبورگ یاتاق بازرگان یراجرائیمد   

Mr.Bernad Zeiler 

https//www.jcci.co.za/ 

Email:bernadette@jcci.co.za 

0027-117265300/ 

0027-832290377 

 

یجنوب یقایافر یبازرگان یکننده اتاق ها هماهنگ   

Mr.Danny Vengedasamy 

https://sacci.org.za 

Email:dannyv@sacci.org.za 

0027-114463800 

 

 


