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غربی آلمان شامل؛ هسن، نوردراین وستفالن،  های ایالت در 2023 سال المللی بین بزرگ رویدادهای و ها برنامه نمایشگاه

 راینلند فالتس و زارلند

 

 نمایشگاه این تمامی اطالعات و مشخصات كشور، این مختلف ایالتهای و شهرها در آلمان المللی بین های نمایشگاه پراكندگی به توجه )با

 (.میباشد مشاهده قابل Deutsche messe سایت وب در آنها برگزاری تقویم و آلمان المللی بین های

 

 مالحظات پایگاه اینترنتی زمان و مکان برگزاری زمینه رویداد نام رویداد

Heimtextil 2023 

 

و  یمنسوجات خانگ

 شرکتی
در  2023ژانویه  13تا  10

المللی محل نمایشگاه بین 

 فرانکفورت

https://heimtextil.messefrankfurt.com 

./de.html 

 

معتبر  رویداد نیبزرگتر

در این  یالملل نیب یتجار

 زمینه محسوب می شود.

Ambiente2023 

کاالهای 

مصرفی،دکوراسیون، 

 مبلمان و ...

در  2023فوریه  7تا  3

محل نمایشگاه بین المللی 

 فرانکفورت

https://ambiente.messefrankfurt.com/frank

furt/en.html 

 

یکی از پیشروترین و متنوع 

ترین نمایشگاه های کاالهای 

مصرفی مورد استفاده در 

منزل و محل کار، مبلمان، 

 و.. می باشد.  دکوراسیون

https://ambiente.messefrankfurt.com/frankfurt/en.html
https://ambiente.messefrankfurt.com/frankfurt/en.html
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christmasworld 

دکوراسیون تزئینی 

 مناسبتی و فصلی

در  2023فوریه  7تا  3

محل نمایشگاه بین المللی 

 فرانکفورت

https://christmasworld.messefrankfurt.com

/frankfurt/en.html 

 

محل نمایش و عرضه 

محصوالت و دکوراسیون 

 تزئینی مناسبتی و فصلی

creativeworld ،هنر و سرگرمی

 یدست عیصنا

در  2023فوریه  7تا  4

محل نمایشگاه بین المللی 

 فرانکفورت

https://creativeworld.messefrankfurt.com/f

rankfurt/en.html 

 

 

این نمایشگاه بزرگ بین 

عرضه محصوالت  المللی به

و  ی، هنرسرگرم کننده

ی اختصاص دست عیصنا

 د.دار
ISH 2023  شیرآالت و محصوالت

 هیتهوی و شیگرما

 مطبوع

در  2023مارچ  17تا  13

محل نمایشگاه بین المللی 

 فرانکفورت

https://ish.messefrankfurt.com/frankfurt/de

.html 

 

نمایشگاهی جهانی و پیشرو 

در این زمینه محسوب می 

 شود.

Prolight + Sound 

2023 
 صدا، صحنه نورآرایی،

 و پخش

در  2023آوریل  28تا  25

محل نمایشگاه بین المللی 

 فرانکفورت

https://pls.messefrankfurt.com/frankfurt/en

.html 

 

جدیدترین فن آوری ها در 

حوزه های مربوطه در این 

نمایشگاه بزرگ بین المللی 

 عرضه می شود.
shishamesse و محصوالت  انیقل

 مرتبط

در  2023آوریل  30تا  28

حل نمایشگاه بین المللی م

 فرانکفورت

https://shishamesse.de/de/frankfurt 

 
این نمایشگاه ده ساله به 

مهم ترین رویداد و هاب بین 

المللی تجارت قلیان تبدیل 

 .شده است

https://christmasworld.messefrankfurt.com/frankfurt/en.html
https://christmasworld.messefrankfurt.com/frankfurt/en.html
https://creativeworld.messefrankfurt.com/frankfurt/en.html
https://creativeworld.messefrankfurt.com/frankfurt/en.html
https://ish.messefrankfurt.com/frankfurt/de.html
https://ish.messefrankfurt.com/frankfurt/de.html
https://pls.messefrankfurt.com/frankfurt/en.html
https://pls.messefrankfurt.com/frankfurt/en.html
https://shishamesse.de/de/frankfurt
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IMEX 2023 در  2023می  25تا  23 اجالس بین المللی

محل نمایشگاه بین المللی 

 فرانکفورت

-https://de.imex

frankfurt.com/messeinformationen 

 

این رویداد بزرگ بین المللی 

به دست اندرکاران نشست 

کنفرانس ها و مشوق ها،  ها،

 اختصاص دارد. دادهایرو
EUROBIKE 2023 

 
در  2023ژوئن  26تا  21 دوچرخه

محل نمایشگاه بین المللی 

 فرانکفورت

https://www.eurobike.com/en 

 
پیشرو و بین  یشگاهینما

تجارت المللی در زمینه 

 است. دوچرخه

BOOKFAIR2023 در  2023اکتبر  22تا  18 کتاب و فرهنگ

نمایشگاه بین المللی محل 

 فرانکفورت

https://www.buchmesse.de/besuchen 

 
بزرگترین رویداد فرهنگی 

بین المللی محسوب می 

 گردد.

EuroShop 2023  تجهیزات و فناوری

 های فروشگاهی

چ مار 2تا  هیفور 26

در محل نمایشگاه  2023

 المللی دوسلدورفبین 

https://www.euroshop.de 

 
 مدرن سازی یبرا یبستر

 نیدتریجد ها با فروشگاه

بوده و بخش های  ها یفناور

مختلفی از جمله پیوند 

 یهاستمی، سها فروشگاه

POSزاتی، تجه 

 یهاستمیس ،یگذارمتیق

 یمهندس ،یکنترل موجود

، یفروشگاه زاتیتجه ،یمنیا

و تبلیغات را در بر  یطراح

 ی گیرد.م

 

https://de.imex-frankfurt.com/messeinformationen
https://de.imex-frankfurt.com/messeinformationen
https://www.eurobike.com/en/
https://www.buchmesse.de/besuchen
https://www.euroshop.de/
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VEGGIE WORLD در  2023چ مار 19تا  18 سبک زندگی وگان

محل نمایشگاه بین المللی 

 دوسلدورف

-https://www.messeninfo.de/VeggieWorld

M6738/D%C3%BCsseldorf.html 

 

 یتجار شگاهینما نیبزرگتر

سبک  مرتبط با یالملل نیب

 نیوگان است ا یزندگ

 شگاهینما کیعمدتاً  رویداد

است، اما  یعموم

 زین یتجار دکنندگانیدباز

 بیدر آن حضور دارند. ترک

 یها نیگزیاز جامتنوعی 

 ،ینیریو گوشت، ش ریش

لباس،  نیو همچن یدنینوش

 یشیلوازم آرا ،یلوازم جانب

در این نمایشگاه عرضه می 

 شود.
BEAUTY ناخن،  ،یشیلوازم آرا

ا، مراقبت از پوست پ

 آب گرمو  یسالمت

 آوریل 2مارچ تا  31

در محل نمایشگاه  2023

 بین المللی دوسلدورف

-https://travel2fair.com/exhibitions/beauty

dusseldorf 

 

یک رویداد بین المللی 

پیشرو در این نوع تجارت 

 بشمار می رود.

GIFA 2023 در  2023 ژوئن 16تا  12 یگر ختهیر

محل نمایشگاه بین المللی 

 دوسلدورف

https://www.gifa.de 

 
از  شیبدر این رویداد مهم، 

و  آلمانیدار غرفه 900

 ،آالت نیماش یالمللنیب

و محصوالت  هاستمیس

در زمینه صنعت خود مدرن 

عرضه می را  یگرختهیر

https://www.messeninfo.de/VeggieWorld-M6738/D%C3%BCsseldorf.html
https://www.messeninfo.de/VeggieWorld-M6738/D%C3%BCsseldorf.html
https://travel2fair.com/exhibitions/beauty-dusseldorf
https://travel2fair.com/exhibitions/beauty-dusseldorf
https://www.gifa.de/
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، کنار آنکنند و در 

 ،یتخصص یهاومیسمپوز

ی هاکنفرانس نارها،یسم

 مرتبط نیز برگزار می گردد.
METEC2023 در  2023 ژوئن 16تا  12 فناوری فلزات

محل نمایشگاه بین المللی 

 دوسلدورف

https://www.metec.de 

 
 ی بین المللیتجار شگاهینما

ی فناوردر زمینه  شرویپ

 است. یمتالورژ های

THERMPROCESS در  2023 ژوئن 16تا  12 صنایع فلزات

محل نمایشگاه بین المللی 

 دوسلدورف

-https://www.thermprocess

online.com/en/Visitor/Overview 

 

 یپلت فرم جهان نیمهم تر

 اریبس یارائه فناور یبرا

 ستیز مینوآورانه و مفاه

 یکارخانه ها یبرا یطیمح

 یصنعت یپردازش حرارت

 است.
Rehacare2023 2023 سپتامبر 16تا  13 توانبخشی 

در محل نمایشگاه بین 

 المللی دوسلدورف

https://www.rehacare.com 

 
 یتجار شگاهینما نیبزرگتر

 در زمینه بین المللی

می  و مراقبت یتوانبخش

 باشد.
medica 2023 

 
در  2023 نوامبر 16تا  13 دارو و درمان

محل نمایشگاه بین المللی 

 دوسلدورف

https://www.medica.de 

 
بزرگترین رویداد بین المللی 

دارو لوازم پزشکی و 

، رادیولوژی و.. آزمایشگاهی

 محسوب می شود.

https://www.metec.de/
https://www.thermprocess-online.com/en/Visitor/Overview
https://www.thermprocess-online.com/en/Visitor/Overview
https://www.rehacare.com/
https://www.medica.de/
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EQUITANA 

 
در  2023مارچ  15تا  9 سوارکاری

المللی محل نمایشگاه بین 

 شهر گیسن

https://www.equitana.com  حدود در نمایشگاه قبلی

کشور  30دار از غرفه 600

محصوالت  ها،یجهان، نوآور

خود را ارائه و خدمات 

 نمایشگاه، نیدر اکردند. 

 دکنندگان،یفروشندگان، تول

طرفداران اسب، پرورش 

 نیب انیدهندگان و مرب

تا از  ندیآ یگرد هم م یالملل

منحصر به فرد  بیترک

بهره  شیو نما نیورزش، تمر

 HOP شوی مند شوند.

TOP Show یدنیکه د 

اسب در جهان  شینما نیرت

نیز در  دیآ یبه حساب م

جریان این رویداد برگزار می 

 گردد.
SCHWEISSEN & 

SCHNEIDEN 
جوشکاری و برش و 

 پوشش فلزات

 2023سپتامبر  15تا  11

در محل نمایشگاه بین 

 المللی شهر اِسِن

https://www.messen.de/de/11395/essen/sc

schneiden/info-und-hweissen 

 

 فیطدر این نمایشگاه 

ها،  ستمیاز س یمتنوع

مورد و مواد  زاتیتجه

اتصال، برش و  یبرااستفاده 

و  یپوشش مواد فلز

https://www.equitana.com/
https://www.messen.de/de/11395/essen/schweissen-und-schneiden/info
https://www.messen.de/de/11395/essen/schweissen-und-schneiden/info
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ارائه  تیو کامپوز یرفلزیغ

 د.شو یم

IAW 2023 مارچ  2فوریه تا  28 تبلیغات تجاری

در نمایشگاه بین  2023

 کلنشهر المللی 

messe.de/en/home-https://www.iaw 

 
 یتجار شگاهینما نیبزرگتر

محصوالت  یآلمان برا

هر ساله و  است یغاتیتبل

 دکنندهیبازد 9000از  شیب

کشور  70از حدود  یتجار

در آن حضور می جهان 

 یابند.

 

 
IDS2023 مارچ  18فوریه تا  14 دندانپزشکی

در نمایشگاه بین  2023

 کلنشهر المللی 

cologne.de-https://www.english.ids 

 
با  2022سال  شگاهینمادر 

کرونا،  یریگوجود همه

داران محصوالت و غرفه

از  شیخدمات خود را به ب

 یتجار دکنندهیبازد 23000

 ارائه کردند.

 
hh-cologne2023  سرگرمی و صنایع

 دستی

 آوریل 2مارچ تا  31

در نمایشگاه بین  2023

 کلنشهر المللی 

cologne.com-https://www.hh 

 
پلت فرم سفارش  نیبزرگتر

در  ینساج یدست عیصنا

 فیط است و در آن جهان

https://www.iaw-messe.de/en/home/
https://www.english.ids-cologne.de/
https://www.hh-cologne.com/
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ی ها یاز نوآور یگسترده ا

قالب  ،یاطیخ مرتبط با

و  یگلدوز ،یبافندگ ،یباف

 .شود یارائه م یدست عیصنا
FIBO 2023  سالمت، پرورش و

 تناسب اندام

در  2023آوریل  16تا  13

 نمایشگاه بین المللی کلن

de.html-https://www.fibo.com/de 

 
پرورش  شگاهینما نیبزرگتر

در  یتناسب اندام و سالمتو 

ساله در  مهجهان است که ه

 شود. یشهر کلن برگزار م
ISM 2023 در  2023آوریل  25تا  23 و تنقالت ینیریش

 نمایشگاه بین المللی کلن

-cologne.com/trade-https://www.ism

fair/ism/ 

 

بزرگترین رویداد جهانی 

برای ارائه طیف گسترده ای 

 شکالت،از محصوالت شامل؛ 

ی، صوالت شکالتو مح

 وعده انیمیی، نانوا ی،قناد

ها، تنقالت طبیعی، بستنی 

 و کیک بستنی، می باشد.

 
RDA Group Travel 

Expo 
در  2023آوریل  26تا  25 گردشگری

 نمایشگاه بین المللی کلن

expo.de/koeln-https://www.rda 

 
از جمله مهم ترین 

رویدادهای بین المللی در 

زمینه توسعه صنعت 

 گردشگری است.

https://www.fibo.com/de-de.html
https://www.ism-cologne.com/trade-fair/ism/
https://www.ism-cologne.com/trade-fair/ism/
https://www.ism-cologne.com/trade-fair/ism/
https://www.ism-cologne.com/trade-fair/ism/
https://www.rda-expo.de/koeln
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Interzum2023  مبلمان و طراحی

 داخلی

در  2023می  12تا  9

 نمایشگاه بین المللی کلن

-https://www.interzum.com/for

exhibitor-an-exhibitors/become/ 

 

 Interzumنمایشگاه  در

مجموع کلن در  2019

از  دکنندهیبازد 74000

جهان مشارکت  کشور 152

 داشتند.
Gamescom2023  رایانه ای و بازی های

 ویدئویی

 2023آگوست  27تا  23

در نمایشگاه بین المللی 

 کلنشهر 

https://b2b.gamescom.global/gamescom/g

2023-amescom/ 

 

 یالملل نیب دادیرو نیبزرگتر

 انهیرا یها یبازدر زمینه 

که همه  است ییویدیو و یا

ساله در نمایشگاه بین 

 یبرگزار م المللی شهر کلن

این نمایشگاه همچنین  شود.

 یپلتفرم تجارمهمترین 

ی بوده و بازدر صنعت اروپا 

روندها،  نیرمحل ارائه آخ

متعدد و  یجهان یها شینما

محسوب  یشینما اتیتجرب

 می گردد.

از  شیب در نمایشگاه گذشته

از  دکنندهیبازد 250000

کشور و حدود  100از  شیب

کشور  53دار از غرفه 1100

 حضور داشتند.مختلف 

https://www.interzum.com/for-exhibitors/become-an-exhibitor/
https://www.interzum.com/for-exhibitors/become-an-exhibitor/
https://www.interzum.com/for-exhibitors/become-an-exhibitor/
https://www.interzum.com/for-exhibitors/become-an-exhibitor/
https://b2b.gamescom.global/gamescom/gamescom-2023/
https://b2b.gamescom.global/gamescom/gamescom-2023/
https://b2b.gamescom.global/gamescom/gamescom-2023/
https://b2b.gamescom.global/gamescom/gamescom-2023/
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Kind + Jugend 

2023 
پوشاک کودک و 

 نوزاد

در  2023 سپتامبر 9تا  7

 نمایشگاه بین المللی کلن

https://www.kindundjugend.de 

 
و  یالمللنیببزرگ  رویداد

ارائه انواع  در زمینه شرویپ

مختلف  عروسک و مدل های

و  انکودک البسه برای 

 می باشد. اننوزاد
Anuga2023 در  2023 اکتبر 11تا  7 مواد غذایی

 نمایشگاه بین المللی کلن

https://www.anuga.com 

 
 نیبزرگتراین رویداد، 

صنایع غذا و  شگاهینما

 در جهان است.غذایی 

FSB2023  ورزش و خدمات و

 محصوالت ورزشی

در  2023اکتبر  27تا  24

 نمایشگاه بین المللی کلن

cologne.com-https://www.fsb 

 
کلن که  2021در نمایشگاه 

در شرایط کرونایی برگزار 

 16000حدود شد؛ 

 103از  یتجار دکنندهیبازد

دار غرفه 289 و کشور جهان

 یکشور در فضا 37از 

به وسعت  یشگاهینما

حضور متر مربع  35800

 داشتند.
BOE 

INTERNATIONAL 
در  2023ژانویه  12تا  11 بازاریابی

نمایشگاه بین المللی شهر 

 دورتموند

gb-international.de/en-https://www.boe 

 
 شگاهینمایکی از بزرگترین 

 یابیبازاردر زمینه  یالمللنیب

 ی محسوب می شود.تجرب

https://www.kindundjugend.de/
https://www.anuga.com/
https://www.fsb-cologne.com/
https://www.boe-international.de/en-gb
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IKA2023 در  2023ژانویه  15تا  14 کارتینگ

روهر ایالت نمایشگاه شهر 

 راینلندفالتس

https://www.kartmesse.de/de 

 
 نگیکارت شگاهینما نیبزرگتر

 در جهانو موتور اسپرت 

 می باشد.

InterTabac 2023سپتامبر  16تا  15 سیگار و تنباکو 

در نمایشگاه بین المللی 

 شهر دورتموند

https://www.intertabac.de/en/exhibition/ex

hibitionvisit/visitdates/ 

 

 نیو محبوب تر نیمهم تر

رویداد جهانی برای تجار و 

صنعت تنباکو و مشتریان 

 مرتبط است. یبخش ها
 

https://www.kartmesse.de/de/
https://www.intertabac.de/en/exhibition/exhibitionvisit/visitdates/
https://www.intertabac.de/en/exhibition/exhibitionvisit/visitdates/
https://www.intertabac.de/en/exhibition/exhibitionvisit/visitdates/
https://www.intertabac.de/en/exhibition/exhibitionvisit/visitdates/

