
 شهر  عنوان نمایشگاه
زمان برگزاری 

 )میالدی(

زمان برگزاری 

 )شمسی(
 وبگاه

 نیب شگاهینما
 یگردشگر یالملل

 توریف

 مادرید
 22لغایت  81

 2222ژانویه 
 8دی لغایت  82

1041بهمن   
https://www.ifema.es/en/fitur 

جهانی  کنگره

 اشیاءاینترنت 
 بارسلون

ژانویه لغایت  28

 2222فوریه  2

بهمن  11لغایت  11

1041 
https://www.iotsworldcongress.com/ 

 شگاهینما

و  هیهد یلمللنیب

)نوبت ونیدکوراس

 زمستانی(

 مادرید
فوریه  5لغایت  8

2222 

بهمن  11لغایت  18

1041 
https://www.ifema.es/en/intergift 

نمایشگاه 

المللی زیور بین

آالت و بدلیجات 

 )نوبت زمستانی(

 مادرید
فوریه  5لغایت  2

2222 

بهمن  11لغایت  11

1041 
https://www.ifema.es/en/bisutex 

نمایشگاه 

المللی بین

)نوبت جواهرات 

 زمستانی(

 مادرید
فوریه  5لغایت  2

2222 

بهمن  11لغایت  11

1041 
https://www.ifema.es/en/madrid-joya 

 شگاهینما

، ینساج یالمللنیب

کفش و لوازم 

)نوبت ی جانب

 زمستانی(

 مادرید
فوریه  5لغایت  1

8481 

بهمن  11لغایت  10

1041 
https://www.ifema.es/en/momad 

نمایشگاه 

المللی هدایای بین

تبلیغاتی و ماشین 

 آالت وابسته

 مادرید
 9فوریه لغایت  7

 8481 فوریه

بهمن  84لغایت  12

1041 
https://www.ifema.es/en/promogift 

https://www.ifema.es/en/fitur
https://www.iotsworldcongress.com/
https://www.ifema.es/en/intergift
https://www.ifema.es/en/bisutex
https://www.ifema.es/en/madrid-joya
https://www.ifema.es/en/momad
https://www.ifema.es/en/promogift


 شگاهینما

فنون و  یالمللنیب

 صنعت زاتیتجه

 (انگورموکاری)

 ساراگوسا
 17لغایت  10

 8481فوریه 

بهمن  82لغایت  85

1041 
https://www.feriazaragoza.com/enomaq-2023 

 شگاهینما

فنون و  یالمللنیب

 صنعت زاتیتجه

 کاریزیتون 

 ساراگوسا
 17لغایت  10

 8481فوریه 

بهمن  82لغایت  85

1041 
https://www.feriazaragoza.com/enomaq-2023 

 نمایشگاه

المللی انرژی بین

 و محیط زیست

 مادرید
 81لغایت  81

 8481فوریه 

اسفند  0لغایت  8

1041 
https://www.ifema.es/en/genera 

 شگاهینما

 یفناور یالمللنیب

 یبرا یو نوآور

ی آب ساتیتاس

 )استخر(

 مادرید
 80لغایت  81

 8481فوریه 
اسفند  5لغایت  8

1041 
https://www.ifema.es/en/tecnova-piscinas 

 شگاهینما

هنر  یالمللنیب

 معاصر

 مادرید
 81لغایت  88

 8481فوریه 

اسفند  7لغایت  1

1041 
https://www.ifema.es/en/arco/madrid 

نمایشگاه و 

کنفرانس 

المللی بین

استارتاپ )صنایع 

 گوشی همراه(

 بارسلون
 8فوریه لغایت  87

 8481مارس 

اسفند  11لغایت  2

1041 
https://www.4yfn.com/ 

 یکنگره جهان

 لیموبا
 بارسلون

 8لغایت فوریه  87
 8481مارس 

اسفند  11لغایت  2

1041 
https://www.mwcbarcelona.com/ 

نمایشگاه 

المللی کاشی و بین
 والنسیا

 1فوریه لغایت  87

 8481مارس 

اسفند  18لغایت  2

1041 
https://cevisama.feriavalencia.com/en/ 

https://www.feriazaragoza.com/enomaq-2023
https://www.feriazaragoza.com/enomaq-2023
https://www.ifema.es/en/genera
https://www.ifema.es/en/tecnova-piscinas
https://www.ifema.es/en/arco/madrid
https://www.4yfn.com/
https://www.mwcbarcelona.com/
https://cevisama.feriavalencia.com/en/


 سرامیک

نمایشگاه 

المللی بسته بین

بندی، اتوماسیون 

 و لجستیک

 بیلبائو
مارس  8لغایت  1

8481 

اسفند  11لغایت  14

1041 
https://bilbaoexhibitioncentre.com/en/eventos/empack-bilbao/ 

نمایشگاه 

المللی صنعت بین

 گوشت

 مادرید
مارس  2لغایت  1

8481 

اسفند  17لغایت  15

1041 
https://www.ifema.es/en/meat-attraction 

نمایشگاه 

المللی هورکا بین

)هتل، رستوران و 

 کافه(

 مادرید
مارس  2لغایت  1

8481 

اسفند  17لغایت  15

1041 
https://www.expohip.com/ 

نمایشگاه 

المللی روغن بین

 زیتون

 مادرید
مارس  2لغایت  7

8481 

اسفند  17لغایت  11

1041 
https://oliveoilexhibition.com/en/ 

و نمایشگاه کنگره 

 کیتجارت الکترون

 تالیجیو د

 هاست نگ،یمارکت

 ی، رسانه هاابری

و  یاجتماع

 ایاش نترنتیا

 بارسلون
مارس  2لغایت  7

8481 

اسفند  17لغایت  11

1041 
https://eshow.es/barcelona/welcome 

نمایشگاه 

المللی صنعت بین

 آب و محیط زیست

 ساراگوسا
مارس  9لغایت  7

8481 

اسفند  12لغایت  11

1041 
https://www.feriazaragoza.com/smagua-2023 

نمایشگاه 

 نیماشالمللی بین

 زاتیآالت و تجه

 ساراگوسا
مارس  9لغایت  7

8481 

اسفند  12لغایت  11

1041 
https://www.feriazaragoza.com/spaper-2023 

https://bilbaoexhibitioncentre.com/en/eventos/empack-bilbao/
https://www.ifema.es/en/meat-attraction
https://www.expohip.com/
https://oliveoilexhibition.com/en/
https://eshow.es/barcelona/welcome
https://www.feriazaragoza.com/smagua-2023
https://www.feriazaragoza.com/spaper-2023


سلولز، کاغذ و 

 مقوا

 شگاهینما

 ریتعم یالمللنیب

ی و نگهدار

 یانرژ تاسیسات

 ریدپذیتجد یها

 ساراگوسا
مارس  9لغایت  2

8481 

اسفند  12لغایت  17

1041 
https://www.feriazaragoza.com/expofimer-2023 

نمایشگاه 

المللی چرم، بین

کفش،  ف،یک

 عیو صنا آالتنیماش

)نوبت  وابسته

 زمستانی(

 آلیکانته
مارس  9لغایت  2

8481 

اسفند  12لغایت  17

1041 
https://www.futurmoda.es/en/ 

 شگاهینما

 یالمللنیب

و  یفن یارتوپد

 یتوانبخش زاتیتجه

 یو خدمات حرفه ا

 مادرید
مارس  14لغایت  2

8481 

اسفند  19لغایت  17

1041 
https://ortomedicalcare.com/en/ 

نمایشگاه 

المللی خودرو بین

 و موتور آنتیک
 آلیکانته

مارس  18لغایت  11

8481 

اسفند  81لغایت  84

1041 
https://feria-alicante.com/ferias/antic-auto-2022/ 

و  شگاهینما

و  یکنفرانس انرژ

 یقایآفر دروژنیه

 و اروپا یشمال

 بارسلون
مارس  11لغایت  11

8481 

اسفند  85لغایت  88

1041 
https://www.naepec.com/Default.aspx?lg=en 

کنگره اروپایی 

 داروخانه و دارو
 بارسلون

مارس  11لغایت  10

8481 

اسفند  85لغایت  81

1041 
https://www.infarma.es/?lang=en 

 /https://www.photoforumbarcelona.comاسفند  81لغایت  80مارس  17لغایت  15 بارسلوننمایشگاه و کنگره 

https://www.feriazaragoza.com/expofimer-2023
https://www.futurmoda.es/en/
https://ortomedicalcare.com/en/
https://feria-alicante.com/ferias/antic-auto-2022/
https://www.naepec.com/Default.aspx?lg=en
https://www.infarma.es/?lang=en
https://www.photoforumbarcelona.com/


 1041 8481 المللی عکاسیبین

 شگاهینما

 قهیعت یالمللنیب

 یها یجات، گالر

 ونیو کلکس یهنر

 مادرید
مارس  81لغایت  12

8481 

 1041اسفند  87

فروردین  1لغایت 

1048 

https://www.ifema.es/en/almoneda 

 المللیکنگره بین

کشتیرانی، 

ماهیگیری، بنادر 

 و انرژی های

تجدید 

 پذیراقیانوسی

 بیلبائو
مارس  81لغایت  81

8481 

فروردین  1لغایت  1

1048 
https://wmw.bilbaoexhibitioncentre.com/en/ 

نمایشگاه 

المللی بین

 گردشگری

 بارسلون
مارس  81لغایت  80

8481 

فروردین  1لغایت  0

1048 
https://www.b-travel.com/en/ 

نمایشگاه 

المللی مواد بین

اولیه صنایع 

 آرایشی

 بارسلون
مارس  14لغایت  82

8481 

 14لغایت  2

1048فروردین   
https://www.in-cosmetics.com/ 

نمایشگاه 

المللی فناوری بین

های مربوط به 

 تولید دام و طیور

 ساراگوسا
مارس  11لغایت  82

8481 

 11لغایت  2

1048فروردین   
https://www.feriazaragoza.com/figan-2023 

محققان کنگره 

 انجمن قلب اروپا
 بارسلون

 12لغایت  11

 8481آوریل 

 89لغایت  87

1048فروردین   
https://www.escardio.org/Congresses-Events/EHRA-Congress 

 شگاهینما

غذا و  یالمللنیب

با  ی هایدنینوش

 تیفیک

 مادرید
 84لغایت  17

 8481آوریل 

 11لغایت  82

1048فروردین   
https://www.gourmets.net/salon-gourmets 

https://www.ifema.es/en/almoneda
https://wmw.bilbaoexhibitioncentre.com/en/
https://www.b-travel.com/en/
https://www.in-cosmetics.com/
https://www.feriazaragoza.com/figan-2023
https://www.escardio.org/Congresses-Events/EHRA-Congress
https://www.gourmets.net/salon-gourmets


کنگره و نمایشگاه 

المللی ماشین بین

 ابزار پیشرفته

 بارسلون
 84لغایت  12

 8481آوریل 

 11لغایت  89

1048فروردین   
https://www.advancedfactories.com/ 

 یالمللنیب انجمن

محصوالت  زات،یتجه

و خدمات 

 یدندانپزشک

 مادرید
 88لغایت  81

 8481آوریل 

 8لغایت  1

1048اردیبهشت   
https://www.ifema.es/en/oral-tech 

نمایشگاه 

حصوالت المللی مبین

 دریایی

 بارسلون
 87لغایت  85

 8481آوریل 

 7لغایت  5

1048اردیبهشت   
https://www.seafoodexpo.com/global/ 

 شگاهینما

 یانرژ یالمللنیب

 یستیز

 وایادولید
مه  11لغایت  9

8481 

 81لغایت  19

1048اردیبهشت   
https://www.expobiomasa.com/en/ 

انجمن کنگره 

 ییاروپا

قلب  یربرداریتصو

 و عروق

 بارسلون
مه  18لغایت  14

8481 

 88لغایت  84

1048اردیبهشت   
https://www.escardio.org/Congresses-Events/EACVI-Congress 

نمایشگاه 

المللی خودروی بین

 برقی

 بارسلون
مه  81لغایت  11

8481 

 11لغایت  81

1048اردیبهشت   
https://www.automobilebarcelona.com/en/ 

کنگره استارت اپ 

های اتحادیه 

 اروپا

 بارسلون
مه  11لغایت  18

8481 

 81لغایت  88

1048اردیبهشت   
https://www.eu-startups.com/eu-startups-summit-2022/ 

 شگاهینما

صنایع  یالمللنیب

 یتیو امن یدفاع

 مادرید
مه  19لغایت  17

8481 

 89لغایت  87

1048اردیبهشت   
https://www.feindef.com/index.php/en/ 

 شگاهینما

 یالمللنیب
 مادرید

مه  84لغایت  12

8481 

 14لغایت  82

1048اردیبهشت   
https://www.ifema.es/en/expofranquicia 

https://www.advancedfactories.com/
https://www.ifema.es/en/oral-tech
https://www.seafoodexpo.com/global/
https://www.expobiomasa.com/en/
https://www.escardio.org/Congresses-Events/EACVI-Congress
https://www.automobilebarcelona.com/en/
https://www.eu-startups.com/eu-startups-summit-2022/
https://www.feindef.com/index.php/en/
https://www.ifema.es/en/expofranquicia


 زیفرانچا

 اروپایی کنگره

 یسیرزونانس مغناط

 قلب و عروق

 سویل
مه  84لغایت  12

8481 

 14لغایت  82

1048اردیبهشت   
https://fibes.es/evento/euro-cmr/ 

نمایشگاه 

 المللی نساجیبین
 بارسلون

مه  85لغایت  81

8481 

خرداد  0لغایت  8

1048 
https://barcelonatextileexpo.com/ 

 شگاهینما

امالک و  یالمللنیب

 مستغالت

 مادرید
مه  87لغایت  80

8481 

خرداد  1لغایت  1

1048 
https://simaexpo.com/en/ 

 شگاهینما

هنر  یالمللنیب

 معاصر

 مادرید
مه  82لغایت  85

8481 

خرداد  7لغایت  0

1048 
https://www.ifema.es/en/arco/lisboa 

نمایشگاه 

المللی رنگ و بین

 پوشش صنعتی

 بارسلون
 8مه لغایت  14

 8481 ژوئن

خرداد  18لغایت  9

1048 
https://www.eurosurfas.com/en/ 

نمایشگاه 

المللی صنایع بین

 شیمیایی

 بارسلون
 8مه لغایت  14

 8481ژوئن 

خرداد  18لغایت  9

1048 
https://www.expoquimia.com/en/ 

نمایشگاه 

المللی پالستیک بین

 و الستیک

 بارسلون
 8مه لغایت  14

 8481ژوئن 

خرداد  18لغایت  9

1048 
https://www.equiplast.com/en/ 

 شگاهینما

 یالمللنیب

و  ندهایفرآ

 یدیتول زاتیتجه

 بیلبائو
ژوئن  2لغایت  1

8481 

خرداد  12لغایت  11

1048 
https://subcontratacion.bilbaoexhibitioncentre.com/en/ 

 شگاهینما

 ریتعم یالمللنیب

 یصنعت یو نگهدار

 بیلبائو
ژوئن  2لغایت  1

8481 

خرداد  12لغایت  11

1048 
https://maintenance.bilbaoexhibitioncentre.com/en/ 

https://fibes.es/evento/euro-cmr/
https://barcelonatextileexpo.com/
https://simaexpo.com/en/
https://www.ifema.es/en/arco/lisboa
https://www.eurosurfas.com/en/
https://www.expoquimia.com/en/
https://www.equiplast.com/en/
https://subcontratacion.bilbaoexhibitioncentre.com/en/
https://maintenance.bilbaoexhibitioncentre.com/en/


 شگاهینما

 ستمیس یالمللنیب

، اژپمپ یها

 زاتیو تجه رآالتیش

 یصنعت یندهایفرآ

 بیلبائو
ژوئن  2لغایت  1

8481 

خرداد  12لغایت  11

1048 
https://pumpsandvalves.bilbaoexhibitioncentre.com/en/ 

نمایشگاه 

ساخت و المللی بین

 هوشمند دیتول
 بیلبائو

ژوئن  2لغایت  1

8481 

خرداد  12لغایت  11

1048 
https://plusindustry.bilbaoexhibitioncentre.com/en/ 

نمایشگاه 

المللی مواد بین

افزودنی و چاپ سه 

 بعدی

 بیلبائو
ژوئن  2لغایت  1

8481 

خرداد  12لغایت  11

1048 
https://addit3d.bilbaoexhibitioncentre.com/en/ 

نمایشگاه 

المللی کاربرد بین

صنعتی فناور های 

 دیجیتال

 بیلبائو
ژوئن  2لغایت  1

8481 

خرداد  12لغایت  11

1048 
https://bedigital.bilbaoexhibitioncentre.com/en/ 

 شگاهینما

حرفه  یالمللنیب

ی شیلوازم آرا یا

 و بهداشتی

 ارگانیک

 مادرید
ژوئن  2لغایت  7

8481 
خرداد  12لغایت  17

1048 
https://www.organicfoodiberia.com/eco-living-iberia/ 

 شگاهینما

حرفه  یالمللنیب

 مواد غذایی یا

 ارگانیک

 مادرید
ژوئن  2لغایت  7

8481 
خرداد  12لغایت  17

1048 
https://www.organicfoodiberia.com/ 

نمایشگاه 

المللی لجستیک بین

 و زنجیره تامین

 بارسلون
ژوئن  9لغایت  7

8481 

خرداد  19لغایت  17

1048 
https://www.silbcn.com/en/index.html 

https://pumpsandvalves.bilbaoexhibitioncentre.com/en/
https://plusindustry.bilbaoexhibitioncentre.com/en/
https://addit3d.bilbaoexhibitioncentre.com/en/
https://bedigital.bilbaoexhibitioncentre.com/en/
https://www.organicfoodiberia.com/eco-living-iberia/
https://www.organicfoodiberia.com/
https://www.silbcn.com/en/index.html


کنگره جهانی 

 فرودگاه ها
 بارسلون

ژوئن  82لغایت  87

8481 

تیر  7لغایت  1

1048 
https://eurowaga.com/ 

المللی کنگره بین

 تحرک پایدار
 مادرید

 10لغایت  18

 8481سپتامبر 

 81لغایت  81

1048شهریور   
https://www.ifema.es/en/global-mobility-call 

نمایشگاه 

المللی رباتیک بین

 و تولید پیشرفته

 بارسلون
 10لغایت  11

 8481سپتامبر 

 81لغایت  88

1048شهریور   

https://www.advancedmanufacturingmadrid.com/en/advanced-
manufacturing-barcelona/ 

 شگاهینما

و  یههد یالمللنیب

)نوبت  ونیدکوراس

 تابستانی(

 مادرید
 17لغایت  11

 8481 سپتامبر

 81لغایت  88

1048شهریور   
https://www.ifema.es/en/intergift 

 نیب شگاهینما

آالت و  وریز یلملل

)نوبت  جاتیبدل

 تابستانی(

 مادرید
 17لغایت  10

 8481سپتامبر 

 81لغایت  81

1048شهریور   
https://www.ifema.es/en/bisutex 

نمایشگاه 

لمللی ابین

 جواهرات و ساعت

 )نوبت تابستانی(

 مادرید
 17لغایت  10

 8481سپتامبر 

 81لغایت  81

1048شهریور   
https://www.ifema.es/en/madrid-joya 

 شگاهینما

، ینساج یالمللنیب

کفش و لوازم 

)نوبت ی جانب

 تابستانی(

 مادرید
 17لغایت  10

 8481سپتامبر 

 81لغایت  81

1048شهریور   
https://www.ifema.es/en/momad 

نمایشگاه 

المللی بین

، مبلمان

دکوراسیون و 

 والنسیا
 88لغایت  19

 8481سپتامبر 
 11لغایت  82

1048شهریور   
https://www.feriahabitatvalencia.com/en/ 

https://eurowaga.com/
https://www.ifema.es/en/global-mobility-call
https://www.advancedmanufacturingmadrid.com/en/advanced-manufacturing-barcelona/
https://www.advancedmanufacturingmadrid.com/en/advanced-manufacturing-barcelona/
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https://www.ifema.es/en/madrid-joya
https://www.ifema.es/en/momad
https://www.feriahabitatvalencia.com/en/


 نورپردازی

کنگره اروپایی 

مغز و  یجراح

 اعصاب

 بارسلون
 82لغایت  80

 8481سپتامبر 

مهر  1لغایت  8

1048 
https://eanscongress.org/ 

نمایشگاه 

مواد  المللیبین

 ماشین آالتغذاییو 

 بارسلون
 89لغایت  81

 8481سپتامبر 

مهر  7لغایت  0

1048 
https://www.alimentariafoodtech.com/en/ 

 شگاهینما

و  وهیم یالمللنیب

 جاتیسبز
 مادرید

اکتبر  5لغایت  1

8481 

مهر  11لغایت  11

1048 
https://www.ifema.es/en/fruit-attraction 

نمایشگاه 

المللی گل و بین

 باغبانیگیاه و 

 والنسیا
اکتبر  5لغایت  1

8481 

مهر  11لغایت  11

1048 
https://iberflora.feriavalencia.com/ 

 نمایشگاه بین
 لمللی کتاب

 مادرید
اکتبر  1لغایت  0

8481 

مهر  10لغایت  18

1048 
https://www.liber.es/en/ 

نمایشگاه 

المللی چرم، بین

کفش،  ف،یک

 عیو صنا آالتنیماش

)نوبت  وابسته

 پاییزی(

 آلیکانته
 19لغایت  12

 8481اکتبر 

مهر  87لغایت  81

1048 
https://www.futurmoda.es/en/ 

المللی کنگره بین

 گردشگری
 سویل

 84لغایت  12

 8481اکتبر 

مهر  82لغایت  81

1048 
https://www.tisglobalsummit.com/ 

انجمن کنگره 

 یانکولوژ ییاروپا
 مادرید

 80لغایت  84

 8481اکتبر 

 8لغایت مهر  82

1048آبان   

https://www.esmo.org/meeting-calendar/esmo-congress-
2023 

نمایشگاه 

المللی مواد بین
 بارسلون

 81لغایت  80

 8481اکتبر 

آبان  8لغایت  8

1048 
https://www.cphi.com/europe/en/home.html 

https://eanscongress.org/
https://www.alimentariafoodtech.com/en/
https://www.ifema.es/en/fruit-attraction
https://iberflora.feriavalencia.com/
https://www.liber.es/en/
https://www.futurmoda.es/en/
https://www.tisglobalsummit.com/
https://www.esmo.org/meeting-calendar/esmo-congress-2023
https://www.esmo.org/meeting-calendar/esmo-congress-2023
https://www.cphi.com/europe/en/home.html


اولیه صنایع 

 داروسازی

کنگره و نمایشگاه 

 المللی فوالدبین
 بیلبائو

 87لغایت  85

 8481اکتبر 

آبان  5لغایت  1

1048 
https://steeltech.bilbaoexhibitioncentre.com/en/ 

 شگاهینما

 یانرژ یالمللنیب

 ستیز طیو مح

 مادرید
نوامبر  9لغایت  7

8481 

آبان  12لغایت  11

1048 
https://www.ifema.es/genera-mexico/ 

 تحرککنگره جهانی 

 یشهر و جابجایی

 و هوشمند داریپا

 بارسلون
نوامبر  9لغایت  7

8481 

آبان  12لغایت  11

1048 
https://www.tomorrowmobility.com/ 

کنگره جهانی شهر 

 هوشمند
 بارسلون

نوامبر  9لغایت  7

8481 

آبان  12لغایت  11

1048 
https://www.smartcityexpo.com/ 

 شگاهینما

رنگ و  المللیبین

 پوشش

 بارسلون
 15لغایت  10

 8481نوامبر 

آبان  80لغایت  81

1048 
https://www.paint-coatings.es/ 

 شگاهینما

 هیتهو یالمللنیب

 دیمطبوع و تبر

 مادرید
 17لغایت  10

 8481نوامبر 

آبان  81لغایت  81

1048 
https://www.ifema.es/en/cr 

نمایشگاه 

المللی ماشین بین

آالت راه و 

 ساختمان و معدنی

 ساراگوسا
 85لغایت  88

 8481نوامبر 

آذر  0لغایت  1

1048 
https://www.feriazaragoza.com/smopyc-2023 

نمایشگاه 

المللی سفر بین

 های تجاری
 بارسلون

 14لغایت  82

 8481نوامبر 

آذر  9لغایت  7

1048 
https://www.ibtmworld.com/ 

نمایشگاه 

 کیلجستالمللی بین
 مادرید

 14لغایت  89

 8481نوامبر 

آذر  9لغایت  2

1048 

https://www.logisticsautomationmadrid.com/es/logistic-
industrial-build-madrid/ 

https://steeltech.bilbaoexhibitioncentre.com/en/
https://www.ifema.es/genera-mexico/
https://www.tomorrowmobility.com/
https://www.smartcityexpo.com/
https://www.paint-coatings.es/
https://www.ifema.es/en/cr
https://www.feriazaragoza.com/smopyc-2023
https://www.ibtmworld.com/
https://www.logisticsautomationmadrid.com/es/logistic-industrial-build-madrid/
https://www.logisticsautomationmadrid.com/es/logistic-industrial-build-madrid/


و ساخت و ساز 

 یصنعت

نمایشگاه 

المللی بسته بین

 بندی

 مادرید
 14لغایت  89

 8481نوامبر 

آذر  9لغایت  2

1048 
https://www.empackmadrid.com/en/ 

نمایشگاه 

المللی لجستیک بین

 وماسیونتو ا

 ادریدم
 14لغایت  89

 8481نوامبر 

آذر  9لغایت  2

1048 
https://www.logisticsautomationmadrid.com/en/ 

 

 

https://www.empackmadrid.com/en/
https://www.logisticsautomationmadrid.com/en/

