
  "0202در سال  شگاه های بین المللی ازبکستاننمایفهرست "

 مشخصات مجری نمایشگاه تاریخ برگزاری موضوع نمایشگاه
 بنیاد توسعه فرهنگ و هنر ازبکستان  فوریه -ژانویه  نیدرلاند   ینقاشنمایشگاه  1

 Tashkent Fashion & Textile»نمایشگاه نساجی و مد  2

EXPO 2023» 

فوریه  0-4
0202 

THE SAYS LOT +99890 955 88 83 
info@exposays.com 

 BeautyExpoنمایشگاه بین المللی صنایع زیبایی ازبکستان   3

2023»» 

-EXPO POSITION +99878 120-43 فوریه 61-61
47  
uzbekistan@expoposition.com 
www.expoposition 4   نمایشگاه بین المللی کودکان«KinderExpo 2023»» 

 2فوریه الی  UZBUILD 2023» 01»نمایشگاه بین المللی صنایع ساختمان   5

 مارس

ITECA EXHIBITIONS +99871 205-
18-18 post@iteca.uz 
www.iteca.uz 

 AGRO WORLD»نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی   6

UZBEKISTAN 2023»» 

-ITECA EXHIBITIONS +99871 205 مارس 61-61
18-18 post@iteca.uz 
www.iteca.uz 

نمایشگاه بین المللی صنایع مواد غذایی و تجهیزات وابسته   7

«UZFOOD 2023» 

-ITECA EXHIBITIONS +99871 205 مارس 01-22
18-18 post@iteca.uz 
www.iteca.uz 

نمایشگاه بین المللی صنایع بسته بندی و مواد صنایع   8

 OZuPACK 2023»مزبور

-اوزچرم اکسپو»نمایشگاه بین المللی صنایع چرم ازبکستان   9

0202» 

 Association آوریل 1-1
«UZCHARMSANOAT» (Enterprise 
of leather industry) +99871 207-
95-55 info@uzcharm.uz 

 - UZMININGEXPO»نمایشگاه بین المللی صنایع معادن   11

2023» 
 INTERNATIONAL EXPO GROUP آوریل 1-1

+99871 238-59-59 
info@ieguzexpo.com 11   نمایشگاه بین المللی صنایع فلزات، ماشین آلات وابسته

 - UZMETALMASHEXPO»»ساختمانی، مهندسی مکانیکی 

2023 (Metallurgy & metalworking. Machine tool 

construction. Mechanical engineering. Welding)» 

نمایشگاه بین المللی ماشین آلات و تجهیزات جاده سازی،   12

 - UZTECHTRANSEXPO»صنایع خودروسازی، حمل و نقل 

2023» (Special equipment. Road construction 
machinery & equipment. Transport. Auto industry 

نمایشگاه بین المللی فناوری های حفاظت، امنیت فناوری های   13

 UZSECUREEXPO - 2023»مخابراتی و امنیت آتش نشانی 

نمایشگاه بین المللی صنایع شیمی و پلاستیک، تجهیزات  14



 «UZCHEMPLASTEXPO - 2023»آزمایشگاهی 

نمایشگاه بین المللی فناوری تولید، فرآوری چوب، مبلمان و   15

 قطعات آنها

-ITECA EXHIBITIONS +99871 205 آوریل  60-64
18-18 post@iteca.uz 
www.iteca.uz 

 Business Media Central Asia +7 آوریل Kids Central Asia Spring 62-61»»نمایشگاه با حق فروش  16
717 264 2210 ifo@bmca.kz 
www.bmca.kz 

-ITECA EXHIBITIONS +99871 205 آوریل TIHE 2023» 01-01»»نمایشگاه بین المللی بهداشت   61
18-18 post@iteca.uz 
www.iteca.uz 

 Stomatology»نمایشگاه بین المللی دندانپزشکی   61

Uzbekistan 2023 
 AptekaExpo»»نمایشگاه بین المللی صنایع داروسازی   61

Central Asia 2023 » 

 & Oil»»نمایشگاه و کنفرانس بین المللی  نفت وگاز ازبکستان  02

Gas Uzbekistan 2023» 
-ITECA EXHIBITIONS +99871 205 مه  61-61

18-18 post@iteca.uz 
www.iteca.uz 06   نمایشگاه بین المللی انرژی، انرژی کم مصرف، انرژی

 ”Power Uzbekistan 0202“تجدیدپذیر 

 UZTEXTILEEXPOنمایشگاه اختصاصی نساجی و پوشاک   00

Spring 202 
-ITECA EXHIBITIONS +99871 205 مه  04-01

18-18 post@iteca.uz 
www.iteca.uz 

 «Association «MEYOS ژوئن 66-1  نمایشگاه بین المللی با حق فروش قطعات مبلمان ازبکستان 02
+998781203104 Info@meyos.uz 

 -نمایشگاه بین المللی تسلیحات و تجهیزات نظامی  04

 UDEX0202نمایشگاه بین المللی دفاع ازبکستان / 

 

 - CONGRESSES OF CENTRAL ASIA سپتامبر  1-1
54 -15-ССА +11116 021

www.cca.uzinfo@cca.uz  

 –نمایشگاه بین المللی اختصاصی نساجی و صنایع پوشاک   01

“UZTEXTILEEXPO Autumn 0202 
-ITECA EXHIBITIONS +99871 205 سپتامبر 1-1

18-18 post@iteca.uz 
www.iteca.uz 

مرکز نمایشگاهی »شرکت سهامی  سپتامبر 64-62 نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی و بسته بندی ازبکستان 01

 00-56-99871238+« اوزاکسپوسنتر

info@uzexpocentre.uz jointly 
with IFWexpo Heidelberg +49 (0) 
62 21-13 57-0 info@ifw-

expo.com 

نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی  01

 «UZMEDEXPO–2023»، خدمات 

 INTERNATIONAL EXPO GROUP سپتامبر  02-00
+99871 238-59-59 

info@ieguzexpo.com 

تهویه مطبوع، تامین ، هوا نمایشگاه بین المللی گرمایش، تهویه  01

محیط زیست و انرژی های تجدیدپذیر  آب، لوله کشی، استخر،

-ITECA EXHIBITIONS +99871 205 اکتبر  4-1
18-18 post@iteca.uz 

www.iteca.uz 

http://www.cca.uz/


- «AQUATHERM  0202تاشکند 

 

-EXPO POSITION +99878 120-43 اکتبر  60-62  0202آگریتک »نمایشگاه بین المللی کشاورزی جمهوری   01
47 uzbekistan@expopositi 

on.com www.expoposition 
نمایشگاه بین المللی غذا و نوشیدنی، پردازش و بسته بندی غذا    22

  0202هفته غذا »در جمهوری ازبکستان  HoReCaو 

 Plastex“ –نمایشگاه بین المللی صنایع پلاستیک   26

Uzbekistan 0202” 
-ITECA EXHIBITIONS +99871 205 اکتبر  61-02

18-18 post@iteca.uz 
www.iteca.uz 

 UZENERGYEXPO - 2023نمایشگاه بین المللی    20

نمایشگاه انرژی، صرفه جویی در انرژی، مهندسی برق،  

 روشنایی فن آوری ها کابل ها(

 INTERNATIONAL EXPO GROUP اکتبر  01-01
+99871 238-59-59 

info@ieguzexpo.com 

 «UZSTROYEXPO - 2023»نمایشگاه بین المللی   22

 )مصالح ساختمانی و تکمیلی،  ماشین آلات ساختمانی

 گرمایش، آبرسانی . نجاری، دکور داخلی(تجهیزات،  &

 

 TRANS» -نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و لجستیک   24

LOGISTICA 2023» 
-ITECA EXHIBITIONS +99871 205 نوامبر  6-2

18-18 post@iteca.uz 
www.iteca.uz 21   نمایشگاه بین المللی آسیای میانه آتشنشانی . تجهیزات نجات

 SECUREX» -و شخصی فن آوری های حفاظتی 

UZBEKISTAN 2023  
نمایشگاه بین المللی صنایع معدن، متالورژی، فلزکاری و   21

 MININGMETALS UZBEKISTAN» –مکانیک مهندسی 

2023 
گردشگری در جاده " نمایشگاه بین المللی گردشگری تاشکند 21

 "ابریشم

وزارت فرهنگ و میراث فرهنگی  نوامبر 61-61

 69-50-233 99871جمهوری ازبکستان 

info@uzbektourism.uz 

 INTERNATIONAL EXPO GROUP اکتبر  UZAGROEXPO - 2023 00-04نمایشگاه بین المللی کشاورزی    21
+99871 238-59-59 

info@ieguzexpo.com 
 - UZPRODEXPOنمایشگاه بین المللی صنایع مواد غذایی   21

2023 
نمایشگاه بین المللی  فناوری ها و تجهیزات کانتینرسازی،   42

 - INTERPACKEXPO»بسته بندی، انبارداری و برجسب زنی 

2023» 
 

                  پاییز آسیای مرکزی                                »نمایشگاه بین المللی تجاری  46

 کودکان

                        Business Media Central Asia +7 
717 264 2210 ifo@bmca.kz 
www.bmca.kz 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              دهمین نمایشگاه بین المللی                                                                                                     40

بیلد اکسپو »جمهوری ازبکستان ساختمان صنایع تخصصی  

         «ازبکستان 0202

-EXPO POSITION +99878 120-43 نوامبر  01-22
47 uzbekistan@expopositi 

on.com www.expoposition 

فروش مدرن تجهیزات و  –نمایشگاه بین المللی تخصصی   42

 0202-نمایشگاه آگروتک ازبکستان»فناوری های کشاورزی 

 6-نوامبر 01

 دسامبر

« اوزاکسپوسنتر»مرکز نمایشگاهی 
+99871238-56-00 

info@uzexpocentre.uz jointly 
with IFWexpo Heidelberg +49 (0) 
62 21-13 57-0 info@ifw-

expo.com 

نمایشگاه بین المللی تخصصی ماشین آلات و فناوری های   44

 0202کشاورزی آگروماش ازبکستان 

 

المللی ماشین آلات کشاورزی، باغبانی، گلخانه ها، نمایشگاه بین  41

–ازبکستان آگرواکسپو»تولید محصولات زراعی و دامداری 

0202 

 

                           


