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1 JEC WORLD 

PARIS 
نمایشگاه مواد 

 کامپوزیت

آوریل  25-27

2023 

نمایشگاه نورد 

 ویلپنت پاریس

www.jec-world.events 

2 France Air Expo  المللی نمایشگاه بین

 هوایی فرانسه

ژوئن  1-3

2023 

 -فرودگاه لیون 

 برون

www.franceairexpo.com 

3 Architect@work 

France 
می  25-24 نمایشگاه معماری

2023 

مرکز همایش و 

 نمایش مارسی

www.architectatwork.fr 

4 Forumesure  نمایشگاه تجهیزات

اندازه گیری و کنترل 

 و مدیریت کیفیت

ژوئن  6-7

2023 

مرکز هیلتون 

 گاردن بوردو

www.forumesure.com 

5 International de 

I`Aeronautique et 

de 

نمایشگاه بین المللی 

هوانوردی و ناوبری 

 فضائی

ژوئن  19-25

2023 

مرکز نمایشگاه 

 لوبورژه

www.siae.fr 

6 Expo Biogaz ژوئن  8-7 نمایشگاه بیوگاز

2023 

مرکز نمایشگاه 

 استراسبورگ

www.expo-biogaz.com 

7 Mineral & Gem  نمایشگاه بین المللی

مواد معدنی و سنگ 

 های قیمتی

ژوئن  21-25

2023 

مرکز نمایشگاه 

معدنی سنت ماری 

 اوکس

www.sainte-marie-

mineral.com 

8 JDL Expo  نمایشگاه مرجع

تجهیزات کار در ارتفاع 

 و حمل و نقل سنگین

ئن ژو 21-23

2023 

 www.jdlexpo.com کاخ کنگره بیون

9 Innov-Agri  نمایشگاه بین المللی

 کشاورزی

سپتامبر  5-7

2023 

مدرسه عالی فنی 

 کشاورزی اوندس

www.innovagri.com 

10 IFTM 

(International 

French Traver 

Market) 

نمایشگاه پورت دو  اکتبر 5-3 نمایشگاه گردشگری

 ورسای پاریس

www.iftm.fr 

11 Pollutec  نمایشگاه محیط

 زیست و صنعت انرژی

اکتبر  10-13

2023 

 www.pollutec.com اوراکسپو لیون

12 3D Print 

Congress & 

Exhibition 

کنگره و نمایشگاه 

 صنعت چاپ سه بعدی

اکتبر  11-12

2023 

-www.3dprint-exhibition کاخ کنگره پاریس

paris.com 

13 Parasitec  نمایشگاه بین المللی

تجاری آفات و فناوری 

 های کنترل آفات

اکتبر  25-26

2023 

 www.parasitec.org/paris پارک گل پاریس

14 International 

Patrimoine 

Culturel 

نمایشگاه بین المللی 

 میراث فرهنگی

.www.patrimoineculturel لوور پاریس نوامبر 2-5

com 
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15 Architect@work 

France 
نوامبر  8-7 نمایشگاه معماری

2023 

www.paris.architectatwo پاریس

rk.fr 

16 Paris Photo  نمایشگاه عکس

 پاریس

نوامبر  9-12

2023 

 www.parisphoto.com کاخ ژوفر پاریس

17 Milipol  نمایشگاه بین المللی

 تجهیزات امنیتی

نوامبر  14-17

2023 

نمایشگاه نورد 

 ویلپنت پاریس

www.milipol.com 

18 Exp`Hotel  نمایشگاه هتلداری و

 رستوران

نوامبر  19-21

2023 

 www.exphotel.com نمایشگاه بوردو

19 SOLUTRANS  نمایشگاه صنعت حمل

 و نقل 

نوامبر  21-25

2023 

 www.solutrans.eu اوراکسپو لیون

20 Trustech  نمایشگاه بین المللی

 اطالعاتفناوری 

نوامبر  28-30

2023 

پورت دو ورسای 

 پاریس

www.trustech-event.com 

21 Enlit Europe  نمایشگاه شبکه و شهر

 هوشمند

نوامبر  28-30

2023 

پورت دو ورسای 

 پاریس

www.enlit-europe.com 

22 WNE (World 

Nuclear 

Exhibition) 

نمایشگاه بین المللی 

 هسته ای

نوامبر  28-30

2023 

نمایشگاه نورد 

 ویلپنت پاریس

www.world-nuclear-

exhibition.com 

23 Mineral Expo 

Paris 
معدنی نمایشگاه مواد 

 و سنگهای قیمتی

دسامبر  1-3

2023 

منطقه شارنتون 

 پاریس

www.mineralexpoparis.c

om 

24 EnerGaia  نمایشگاه و کنفرانس

بین المللی انرژی های 

 تجدیدپذیر

دسامبر  6-7

2023 

 www.energaia.fr مونپلیه
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