
 بسمه تعالی

 بین المللی ترکیه و  داخلی نمایشگاههای اهم تقویم

 

در شهر  0200 -0202كه طی سالهای  تركیه تقویم نمایشگاه های بین المللیاطلاعات مربوط به 

 :موجود می باشدزیر  وبسایت در  ،شد های مختلف این كشور برگزار خواهد

www.expointurkey.org  

 ها در لیست مذكور، اطلاعات مختلف مورد نیاز نمایشگاه عنوان زم به ذكر است با كلیك بر روی لا

 .دگاه مورد نظر قابل دسترسی می باشجهت شركت در نمایش

 

 به شرح زیر ارائه می گردد. 1021تقویم نمایشگاه های بین المللی تركیه در ماه های بهمن و اسفند 

 1041 اسفند  - بهمن

 محل برگزاری تاریخ برگزاری نام نمایشگاه

 المللی بین نمایشگاه سومین و سی
  هتلداری تجهیزات تخصصی

 آنتالیا 1212ژانویه  17لغایت  71
www.anfas.com 

 

 وادم المللی بین نمایشگاه نهمین و بیست
 آشامیدنی و غذایی

 آنتالیا 1212ژانویه  17لغایت  71
www.anfas.com 

 

 ازمیر 1212ژانویه  12لغایت  71  پاک انرژی فناوری نمایشگاه
www.ekaglobal.com.tr 

 

 کشاورزی المللی بین نمایشگاه هجدهمین
 پروریدام و

 ازمیر 1212فوریه  5لغایت  7
www.agroexpo.com.tr 

 

 المللی بین نمایشگاه ششمین و بیست
  گردشگری

 استانبول 1212فوریه  77لغایت  1
www.izgifuarcilik.com.tr 

 

 المللی بین نمایشگاه دوازدهمین
 زینتی گیاهان تخصصی

 استانبول 1212فوریه  71لغایت  71
www.tarsusturkey.com 

 
 نخ المللی بین نمایشگاه نوزدهمین

 1212 استانبول
 

 1212فوریه  71لغایت  71

  

 استانبول
www.tuyap.com.tr 

 

 و غذا کشاورزی، المللی بین نمایشگاه
  دام
 

 1212فوریه  71لغایت  71
  

 آیدین
www.kobifuarcilik.com 
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 نوشت المللی بین نمایشگاه هفتمین
 اسباب و اداری لوازم کاغذ، افزار،
 بازی

 1212فوریه  11لغایت  11
  

 استانبول
www.tuyap.com.tr 

 

 1212مارس  2لغایت  11 ازیب اسباب المللی بین نمایشگاه پنجمین
 

 استانبول
www.tuyap.com.tr 

 

 المللی بین نمایشگاه چهارمین و سی
 ازمیر مبلمان

 1212مارس  5لغایت  7
 

 ازمیر
www.eforfairs.com 

 

 المللی بین نمایشگاه شانزدهمین
  آشپزخانه ظروف تولیدکنندگان

 1212مارس  71لغایت  1
 

 استانبول
www.tarsusturkey.com 

 

 هایهنر المللی بین نمایشگاه نهمین
  معاصر

 1212مارس  71لغایت  1
 

 آنکارا
www.atisfuar.com 

 

 المللی بین نمایشگاه سومین و پنجاه
  جواهرات

 1212مارس  71لغایت  71
 

 استانبول
www.istanbuljewelryshow.com 

 

 ،نفت المللی بین نمایشگاه شانزدهمین
 و تجهیزات معدنی، نفت مایع، گاز

 فناوری

 1212مارس  71لغایت  71
 

 استانبول
www.efo.com.tr 

 

 طبیعی، گاز برق، نمایشگاه پنجمین
 های فناوری و تجهیزات انرژی، ذخیره

 انرژی جایگزین

 1212مارس  71لغایت  71
 

 استابنول
www.efo.com.tr 

 

 1212مارس  71لغایت  71  پزشکی المللیبین نمایشگاه امینسی
 

 استانبول
www.tuyap.com.tr 
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