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تقویم نمایشگاه های داخلی      سال برگزاری: 1401      

77 نمایشگاه

تا 17 اردیبهشت  14

برگزار شده

بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی مواد شوینده،پاک کننده،بهداشتی،سلولزی و ماشین آالت
وابسته

مجری: شرکت سامع پاد نوین

www.spnco.net شماره تماس 02126409902 - 02126409905           وب سایت

مدیر ناظر: آقای عسگری021-21912200

تا 26 اردیبهشت  23

برگزار شده

بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت،گاز،پاالیش و پتروشیمی

مجری: شرکت ملی نفت ایران

www.nioc.ir شماره تماس 88518603 - 02161651           وب سایت

مدیر ناظر: آقای بیدی021-۲۱۹۱۲۷۶۶

تا 6 خرداد  3

برگزار شده

همایش و نمایشگاه جانبی رمز ارزش،رمز پول،متاورس،بالکچین،اقتصاددیجیتال ،تجهیزات
وصنایع وابسته

مجری: مرکز کار ایران

شماره تماس 02188626458 - 02188651486           وب سایت -

مدیر ناظر: آقای عسگری021-21912200

https://calendar.iranfair.com/home/detail/535
https://calendar.iranfair.com/home/detail/535
https://calendar.iranfair.com/home/detail/535
http://www.spnco.net
https://calendar.iranfair.com/home/detail/537
https://calendar.iranfair.com/home/detail/537
http://www.nioc.ir
https://calendar.iranfair.com/home/detail/623
https://calendar.iranfair.com/home/detail/623
https://calendar.iranfair.com/home/detail/623
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تا 6 خرداد  3

برگزار شده

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی،دندانپزشکی، داروئی و آزمایشگاهی

مجری: شرکت نمایشگاهی آوای موفق ایرانیان

شماره تماس 02122724197 - 02122748739           وب سایت -

مدیر ناظر: آقای کبیری 021-21912549

تا 6 خرداد  3

برگزار شده

نهمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی صنایع و تجهیزات وابسته

مجری: شرکت نمایشگاهی میالد نور

www.miladfair.com شماره تماس 02188656169 - 02188653307           وب سایت

مدیر ناظر: آقای رضوی 021-21912522

تا 20 خرداد  17

برگزار شده

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات آشپزخانه،حمام،سونا و استخر

مجری: تجارت پیشگان راه آرمان

WWW.ARMANFAIRS.IR شماره تماس 22662801 - 22662803           وب سایت

مدیر ناظر: آقای صفاری021-21912663

تا 20 خرداد  17

برگزار شده

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی سنگهای تزئینی، معدن، ماشین آالت و تجهیزات مربوطه

مجری: شرکت روشان روز

www.roshanrooz.com شماره تماس 02188643595 - 09122934515           وب سایت

مدیر ناظر: آقای رضوی 021-21912522

تا 30 خرداد  27

برگزار شده

بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی،مواد غذایی،ماشین آالت و صنایع وابسته

مجری: شرکت پاالر سامانه

شماره تماس 02188059457 - 02188059458           وب سایت -

مدیر ناظر: خانم افشار 021-21912771

https://calendar.iranfair.com/home/detail/538
https://calendar.iranfair.com/home/detail/538
https://calendar.iranfair.com/home/detail/604
https://calendar.iranfair.com/home/detail/604
http://www.miladfair.com
https://calendar.iranfair.com/home/detail/540
https://calendar.iranfair.com/home/detail/540
http://WWW.ARMANFAIRS.IR
https://calendar.iranfair.com/home/detail/542
https://calendar.iranfair.com/home/detail/542
http://www.roshanrooz.com
https://calendar.iranfair.com/home/detail/543
https://calendar.iranfair.com/home/detail/543
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تیر تا 8   5

برگزار شده

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته

مجری: شرکت نمایشگاهی چیستا

www.chistafair.com شماره تماس 02175965 -            وب سایت

مدیر ناظر: آقای صفاری021-21912663

تیر تا 8   5

برگزار شده

پنجمین نمایشگاه بین المللی شیشه و تجهیزات وابسته

مجری: شرکت نمایشگاهی آوای موفق ایرانیان

شماره تماس 02122724197 - 02122748739           وب سایت -

مدیر ناظر: آقای رضوی 021-21912522

تیر تا 8   5

برگزار شده

نمایشگاه تخصصی بین المللی توانمندیهای صادراتی صنایع کوچک ومتوسط

مجری: شرکت میثاق فریوران

WWW.MF-IRAN.IR شماره تماس 09111780534 -            وب سایت

مدیر ناظر: آقای عسگری021-21912200

تیر تا 17   14

برگزار شده

یازدهمین نمایشگاه بین المللی آسانسور وصنایع وتجهیزات وابسته

مجری: اتاق تعاون ایران

www.iranconfair.ir شماره تماس 02122662845 - 02122662486           وب سایت

مدیر ناظر: آقای صفاری021-21912663

تیر تا 17   14

برگزار شده

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی ورزش وتجهیزات ورزشی

مجری: شرکت نمایشگاهی میالد نور

www.miladfair.com شماره تماس 02188656169 - 02188653307           وب سایت

مدیر ناظر: آقای رضوی 021-21912522

https://calendar.iranfair.com/home/detail/544
https://calendar.iranfair.com/home/detail/544
http://www.chistafair.com
https://calendar.iranfair.com/home/detail/545
https://calendar.iranfair.com/home/detail/545
https://calendar.iranfair.com/home/detail/593
https://calendar.iranfair.com/home/detail/593
http://WWW.MF-IRAN.IR
https://calendar.iranfair.com/home/detail/547
https://calendar.iranfair.com/home/detail/547
http://www.iranconfair.ir
https://calendar.iranfair.com/home/detail/546
https://calendar.iranfair.com/home/detail/546
http://www.miladfair.com
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تیر تا 26   23

برگزار شده

سی و یکمین نمایشگاه بین المللی تخصصی صادراتی صنعت مبلمان

مجری: شرکت پیشگامان صنعت مبلمان پرشیا (فیپکو)

www.persiafipco.com شماره تماس 02188615797 -            وب سایت

مدیر ناظر: آقای نقوی 021-21912523

مرداد تا 5   2

برگزار شده

پنجمین نمایشگاه بین المللی کاغذ، مقوا، فرآورده های سلولزی و ماشین آالت وابسته

مجری: شرکت آینده اندیشان رادینا

ayandehandishan.ir شماره تماس 02188795625 - 02188775844           وب سایت

مدیر ناظر: آقای بیدی021-21912766

مرداد تا 5   2

برگزار شده

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی بورس،بانک و بیمه

مجری: شرکت برنامه ریزی نمایشگاهی بانیان امید

WWW.BANIAN.IR شماره تماس 02174501000 -            وب سایت

مدیر ناظر: آقای بیدی021-21912766

مرداد تا 5   2

برگزار شده

چهارمین نمایشگاه بین المللی مراکز خرید،مجتمع های تجاری،رویکردهای صنعت خرده فروشی
وصنایع وابسته

مجری: شرکت تجارت طالیی نیک روش

www.gbmnews.ir شماره تماس 02166399243 - 02166399241           وب سایت

مدیر ناظر: آقای عسگری021-21912200

مرداد تا 5   2

برگزار شده

یازدهمین جشنواره ونمایشگاه بین المللی مد ولباس ایرانی اسالمی فجر

مجری: شرکت نمایشگاهی میالد نور

www.miladfair.com شماره تماس 02188656169 - 02188653307           وب سایت

مدیر ناظر: آقای عسگری021-21912200

https://calendar.iranfair.com/home/detail/551
https://calendar.iranfair.com/home/detail/551
http://www.persiafipco.com
https://calendar.iranfair.com/home/detail/549
https://calendar.iranfair.com/home/detail/549
http://ayandehandishan.ir
https://calendar.iranfair.com/home/detail/536
https://calendar.iranfair.com/home/detail/536
http://WWW.BANIAN.IR
https://calendar.iranfair.com/home/detail/548
https://calendar.iranfair.com/home/detail/548
https://calendar.iranfair.com/home/detail/548
http://www.gbmnews.ir
https://calendar.iranfair.com/home/detail/631
https://calendar.iranfair.com/home/detail/631
http://www.miladfair.com
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مرداد تا 24   21

برگزار شده

بیست ودومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

مجری: اتاق تعاون ایران

www.iranconfair.ir شماره تماس 02122662845 - 02122662486           وب سایت

مدیر ناظر: آقای بیدی021-21912766

شهریور تا 6  مرداد   31

برگزار شده

بیست و نهمین نمایشگاه فرش دستباف

مجری: تجارت پیشگان راه آرمان

WWW.ARMANFAIRS.IR شماره تماس 22662801 - 22662803           وب سایت

مدیر ناظر: آقای کبیری 021-21912549

شهریور تا 4   1

برگزار شده

نمایشگاه تخصصی خدمات کسب وکار با رویکرد دانش بنیان

مجری: شرکت ایده تجارت هرمس

شماره تماس 02154512 - 09197045062           وب سایت -

مدیر ناظر:

شهریور تا 6   3

برگزار شده

دومین نمایشگاه بین المللی تقویت، تزئین خودرو و خدمات وابسته

مجری: نیکا شایستگان تیس(نیکاتیس)

www.nikaatis.ir شماره تماس 02146114305 - 09129579534           وب سایت

مدیر ناظر: آقای صفاری021-21912663

شهریور تا 6   3

برگزار شده

نمایشگاه تحول صنعت خودرو

مجری: نیکا شایستگان تیس(نیکاتیس)

www.nikaatis.ir شماره تماس 02146114305 - 09129579534           وب سایت

مدیر ناظر: آقای کبیری 021-21912549

https://calendar.iranfair.com/home/detail/553
https://calendar.iranfair.com/home/detail/553
http://www.iranconfair.ir
https://calendar.iranfair.com/home/detail/554
https://calendar.iranfair.com/home/detail/554
http://WWW.ARMANFAIRS.IR
https://calendar.iranfair.com/home/detail/634
https://calendar.iranfair.com/home/detail/634
https://calendar.iranfair.com/home/detail/630
https://calendar.iranfair.com/home/detail/630
http://www.nikaatis.ir
https://calendar.iranfair.com/home/detail/633
https://calendar.iranfair.com/home/detail/633
http://www.nikaatis.ir
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شهریور تا 15   12

برگزار شده

بیست ویکمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور و صنایع وابسته

مجری: میالد مبتکر شرق

www.miladgroup.net شماره تماس 02144448216 -            وب سایت

مدیر ناظر: آقای رضوی 021-21912522

شهریور تا 15   12

برگزار شده

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی انواع کف پوش، موکت و فرش ماشینی و صنایع وابسته

مجری: شرکت توسعه اوراسيا نويد

eurasianavid.com شماره تماس 02188994369 - 02188997231           وب سایت

مدیر ناظر: آقای صفاری021-21912663

شهریور تا 24   21

برگزار شده

نهمین نمایشگاه بین المللی نوشیدنیها، چای، قهوه و صنایع وابسته

مجری: شرکت نمایشگاهی چیستا

www.chistafair.com شماره تماس 02175965 -            وب سایت

مدیر ناظر: آقای کبیری 021-21912549

شهریور تا 24   21

برگزار شده

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی انرژیهای نو و تجدید پذیر

مجری: راهکار تجارت، مدیریت کوشا

شماره تماس 02142917000 -            وب سایت -

مدیر ناظر: آقای کبیری 021-21912549

شهریور تا 24   21

برگزار شده

بیست ویکمین نمایشگاه بین المللی ماشین آالت و مواد اولیه بیسکویت،شیرینی و شکالت ایران

مجری: شرکت ماندگار تجارت شیرین

www.iranicf.ir شماره تماس 02188558066 -            وب سایت

مدیر ناظر: آقای عسگری021-21912200

https://calendar.iranfair.com/home/detail/557
https://calendar.iranfair.com/home/detail/557
http://www.miladgroup.net
https://calendar.iranfair.com/home/detail/556
https://calendar.iranfair.com/home/detail/556
http://eurasianavid.com
https://calendar.iranfair.com/home/detail/561
https://calendar.iranfair.com/home/detail/561
http://www.chistafair.com
https://calendar.iranfair.com/home/detail/608
https://calendar.iranfair.com/home/detail/608
https://calendar.iranfair.com/home/detail/559
https://calendar.iranfair.com/home/detail/559
http://www.iranicf.ir
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شهریور تا 24   21

برگزار شده

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت غالت، آرد و نان

(ITG) مجری: گروه تجارت و اطالعات کوشا

شماره تماس 02188070833 - 02188070844           وب سایت -

مدیر ناظر: آقای عسگری021-21912200

مهر تا 2  شهریور   30

3 روز دیگر

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پالست

مجری: میالد مبتکر شرق

www.miladgroup.net شماره تماس 02144448216 -            وب سایت

مدیر ناظر: آقای بیدی021-21912766

مهر تا 12   9

13 روز دیگر

بیست ودومین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران

مجری: شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو

www.idro-fairs.com شماره تماس 02122922492 - 02122262182           وب سایت

مدیر ناظر: آقای عسگری021-21912200

مهر تا 12   9

13 روز دیگر

هشتمین نمایشگاه بین المللی لوله و اتصاالت،ماشین آالت و تجهیزات وابسته

مجری: شرکت نمایشگاهی چیستا

www.chistafair.com شماره تماس 02175965 -            وب سایت

مدیر ناظر: آقای عسگری021-21912200

مهر تا 12   9

13 روز دیگر

سیزدهمین نمایشگاه فن آوری نانو

مجری: موسسه توسعه خدمات فناوری تا بازار ایرانیان

شماره تماس 02188502930 -            وب سایت -

مدیر ناظر: آقای صفاری021-21912663

https://calendar.iranfair.com/home/detail/558
https://calendar.iranfair.com/home/detail/558
https://calendar.iranfair.com/home/detail/564
https://calendar.iranfair.com/home/detail/564
http://www.miladgroup.net
https://calendar.iranfair.com/home/detail/565
https://calendar.iranfair.com/home/detail/565
http://www.idro-fairs.com
https://calendar.iranfair.com/home/detail/568
https://calendar.iranfair.com/home/detail/568
http://www.chistafair.com
https://calendar.iranfair.com/home/detail/566
https://calendar.iranfair.com/home/detail/566
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مهر تا 22   19

23 روز دیگر

بیست ویکمین نمایشگاه بین المللی تأسیسات ساختمان و سیستمهای سرمایشی و گرمایشی

مجری: شرکت نمانگر

www.nni.ir شماره تماس 02188203020 -            وب سایت

مدیر ناظر: آقای کبیری 021-21912549

مهر تا 22   19

23 روز دیگر

هفتمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات بهداشت ایمنی ،آتش نشانی ،محیط کار،مدیریت بحران
وامداد ونجات

مجری: موسسه فرارسانه جامع صنعت نما آسیا

www.isecexpo.com شماره تماس 02155688319 - 02155688320           وب سایت

مدیر ناظر: آقای کبیری 021-21912549

آبان تا 2  مهر   29

33 روز دیگر

بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی ماشین آالت مواد اولیه، منسوجات خانگی، ماشین های
گلدوزی و محصوالت

مجری: شرکت سامع پاد نوین

www.spnco.net شماره تماس 02126409902 - 02126409905           وب سایت

مدیر ناظر: آقای عسگری021-21912200

آبان تا 2  مهر   29

33 روز دیگر

بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی چاپ،بسته بندی و ماشین آالت وابسته

مجری: شرکت آروین مهر فجر

شماره تماس 02177656560 - 02177614768           وب سایت -

مدیر ناظر: آقای بیدی021-21912766

آبان تا 2  مهر   29

33 روز دیگر

دهمین نمایشگاه بین المللی پوشاک

مجری: شرکت سامع پاد نوین

www.spnco.net شماره تماس 02126409902 - 02126409905           وب سایت

مدیر ناظر: آقای رضوی 021-21912522

https://calendar.iranfair.com/home/detail/569
https://calendar.iranfair.com/home/detail/569
http://www.nni.ir
https://calendar.iranfair.com/home/detail/628
https://calendar.iranfair.com/home/detail/628
https://calendar.iranfair.com/home/detail/628
http://www.isecexpo.com
https://calendar.iranfair.com/home/detail/572
https://calendar.iranfair.com/home/detail/572
https://calendar.iranfair.com/home/detail/572
http://www.spnco.net
https://calendar.iranfair.com/home/detail/571
https://calendar.iranfair.com/home/detail/571
https://calendar.iranfair.com/home/detail/573
https://calendar.iranfair.com/home/detail/573
http://www.spnco.net
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آبان تا 12   9

43 روز دیگر

چهارمین نمایشگاه بین المللی لیزر و فوتونیک

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

آبان تا 12   9

43 روز دیگر

هفدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو، لوازم و مجموعه های خودرو

مجری: شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو

www.idro-fairs.com شماره تماس 02122922492 - 02122262182           وب سایت

مدیر ناظر: آقای نقوی 021-21912523

آبان تا 22   19

53 روز دیگر

بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی

مجری: راهکار تجارت، مدیریت کوشا

شماره تماس 02142917000 -            وب سایت -

مدیر ناظر: آقای کبیری 021-21912549

آبان تا 22   19

53 روز دیگر

هفتمین نمایشگاه صنایع بومی پدافند غیرعامل

مجری: راهکار تجارت، مدیریت کوشا

شماره تماس 02142917000 -            وب سایت -

مدیر ناظر: آقای کبیری 021-21912549

تا 2 آذر آبان   29

63 روز دیگر

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی قیر، آسفالت، عایق ها ،بتن ،سیمان و ماشین آالت وابسته

مجری: آسیا پاسارگاد خاورمیانه

شماره تماس 02122567291 - 02122567142           وب سایت -

مدیر ناظر: آقای رضوی 021-21912522

https://calendar.iranfair.com/home/detail/575
https://calendar.iranfair.com/home/detail/575
https://calendar.iranfair.com/home/detail/574
https://calendar.iranfair.com/home/detail/574
http://www.idro-fairs.com
https://calendar.iranfair.com/home/detail/618
https://calendar.iranfair.com/home/detail/618
https://calendar.iranfair.com/home/detail/576
https://calendar.iranfair.com/home/detail/576
https://calendar.iranfair.com/home/detail/600
https://calendar.iranfair.com/home/detail/600
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تا 2 آذر آبان   29

63 روز دیگر

بیست ودومین نمایشگاه بین المللی صنعت برق

مجری: راهکار تجارت، مدیریت کوشا

شماره تماس 02142917000 -            وب سایت -

مدیر ناظر: آقای بیدی021-21912766

تا 2 آذر آبان   29

63 روز دیگر

ششمین نمایشگاه بین المللی شیالت،ابزیان،ماهیگیری وصنایع وابسته

(ITG) مجری: گروه تجارت و اطالعات کوشا

شماره تماس 02188070833 - 02188070844           وب سایت -

مدیر ناظر: آقای بیدی021-21912766

تا 12 آذر  9

73 روز دیگر

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی(فوالد،صنایع معدنی، آهنگری و ماشین کاری، قالب
سازی و ریخته گری)

مجری: شرکت نمانگر

www.nni.ir شماره تماس 02188203020 -            وب سایت

مدیر ناظر: آقای عسگری021-21912200

تا 12 آذر  9

73 روز دیگر

بیست ودومین نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین، پوشش های صنعتی و موادکامپوزیت وصنعت
آبکاری

مجری: شرکت برنامه ریزی نمایشگاهی بانیان امید

WWW.BANIAN.IR شماره تماس 02174501000 -            وب سایت

مدیر ناظر: آقای رضوی 021-21912522

تا 22 آذر  19

83 روز دیگر

هفتمین نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی تجهیزات و تأسیسات بیمارستانی

مجری: شركت سپنتاس كيش

www.sepantasgroup.com شماره تماس 02188546619 - 02188546620           وب سایت

مدیر ناظر: آقای صفاری021-21912663

https://calendar.iranfair.com/home/detail/579
https://calendar.iranfair.com/home/detail/579
https://calendar.iranfair.com/home/detail/570
https://calendar.iranfair.com/home/detail/570
https://calendar.iranfair.com/home/detail/581
https://calendar.iranfair.com/home/detail/581
https://calendar.iranfair.com/home/detail/581
http://www.nni.ir
https://calendar.iranfair.com/home/detail/582
https://calendar.iranfair.com/home/detail/582
https://calendar.iranfair.com/home/detail/582
http://WWW.BANIAN.IR
https://calendar.iranfair.com/home/detail/584
https://calendar.iranfair.com/home/detail/584
http://www.sepantasgroup.com
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تا 22 آذر  19

83 روز دیگر

هجدهمین نمایشگاه بین المللی تبلیغات، بازاریابی و صنایع وابسته

مجری: شرکت آوین افراز

www.avinholding.com شماره تماس 02122020248 - 02122018598           وب سایت

مدیر ناظر: آقای عسگری021-21912200

تا 22 آذر  19

83 روز دیگر

دهمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت

مجری: شرکت راهبرد توسعه تجارت آراد

IRANLABEXPO.IR شماره تماس 88502930 -            وب سایت

مدیر ناظر: آقای رضوی 021-21912522

تا 22 آذر  19

83 روز دیگر

بیست وسومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ،فناوری و فن بازار

مجری: شرکت نمایشگاهی میالد نور

www.miladfair.com شماره تماس 02188656169 - 02188653307           وب سایت

مدیر ناظر: آقای صفاری021-21912663

تا 2 دی 29 آذر 

93 روز دیگر

بیست ودومین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی

مجری: انجمن صنایع لوازم خانگی ايران

شماره تماس 02188513216 - 02188746839           وب سایت -

مدیر ناظر:

تا 12 دی  9

103 روز دیگر

اولین نمایشگاه اپلیکیشن

(ITG) مجری: گروه تجارت و اطالعات کوشا

شماره تماس 02188070833 - 02188070844           وب سایت -

مدیر ناظر: آقای صفاری021-21912663

https://calendar.iranfair.com/home/detail/586
https://calendar.iranfair.com/home/detail/586
http://www.avinholding.com
https://calendar.iranfair.com/home/detail/583
https://calendar.iranfair.com/home/detail/583
http://IRANLABEXPO.IR
https://calendar.iranfair.com/home/detail/585
https://calendar.iranfair.com/home/detail/585
http://www.miladfair.com
https://calendar.iranfair.com/home/detail/577
https://calendar.iranfair.com/home/detail/577
https://calendar.iranfair.com/home/detail/613
https://calendar.iranfair.com/home/detail/613
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تا 12 دی  9

103 روز دیگر

پنجمین نمایشگاه بین المللی فرانچایز و توسعه کسب و کار

مجری: شرکت ایده تجارت هرمس

شماره تماس 02154512 - 09197045062           وب سایت -

مدیر ناظر: آقای حصاری 021-21912232

تا 12 دی  9

103 روز دیگر

بیست و هشتمین نمایشگاه لوستر و چراغهای تزئینی

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

تا 12 دی  9

103 روز دیگر

اولین نمایشگاه تخصصی رستوران،کترینگ ،فست فود،صنایع وتجهیزات وابسته

مجری: شرکت نمایشگاهی خورشید

www.khorshidfair.com شماره تماس 02144164841 - 02144107844           وب سایت

مدیر ناظر: آقای عسگری021-21912200

تا 12 دی  9

103 روز دیگر

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی کاال، خدمات و تجهیزات فروشگاهی و فروشگاههای زنجیره
ای

مجری: شرکت صنعت نمایش و همایش پرشین

iranexhibition.ir شماره تماس 02177456811 - 02177441472           وب سایت

مدیر ناظر: آقای عسگری021-21912200

تا 12 دی  9

103 روز دیگر

هجدهمین نمایشگاه بین المللی آب و تأسیسات آب و فاضالب

مجری: راهکار تجارت، مدیریت کوشا

شماره تماس 02142917000 -            وب سایت -

مدیر ناظر: آقای بیدی021-21912766

https://calendar.iranfair.com/home/detail/595
https://calendar.iranfair.com/home/detail/595
https://calendar.iranfair.com/home/detail/592
https://calendar.iranfair.com/home/detail/592
https://calendar.iranfair.com/home/detail/629
https://calendar.iranfair.com/home/detail/629
http://www.khorshidfair.com
https://calendar.iranfair.com/home/detail/594
https://calendar.iranfair.com/home/detail/594
https://calendar.iranfair.com/home/detail/594
http://iranexhibition.ir
https://calendar.iranfair.com/home/detail/588
https://calendar.iranfair.com/home/detail/588
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تا 22 دی  19

113 روز دیگر

نهمین نمایشگاه بین المللی کیف، کفش، چرم و صنایع وابسته

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر: آقای بیدی021-21912766

تا 22 دی  19

113 روز دیگر

هفتمین نمایشگاه بین المللی ماشین آالت کشاورزی، نهاده ها و سیستم های نوین آبیاری

مجری: مدیریت پروژه های نمایشگاهی

WWW.IRANAGRISHOW.COM شماره تماس 02188379252 - 09019038350           وب سایت

مدیر ناظر: آقای رضوی 021-21912522

تا 22 دی  19

113 روز دیگر

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی خانه مدرن، معماری داخلی و دکوراسیون

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر: آقای حصاری 021-21912232

بهمن تا 2  29 دی 

123 روز دیگر

بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی کاشی،سرامیک و چینی بهداشتی وصنایع وابسته

مجری: شرکت دانیال پارس

www.danialpars.ir شماره تماس 09135151121 -            وب سایت

مدیر ناظر: آقای کبیری 021-21912549

بهمن تا 2  29 دی 

123 روز دیگر

پنجمین نمایشگاه بین المللی کار ایران

مجری: مرکز کار ایران

شماره تماس 02188626458 - 02188651486           وب سایت -

مدیر ناظر: آقای کبیری 021-21912549

https://calendar.iranfair.com/home/detail/598
https://calendar.iranfair.com/home/detail/598
https://calendar.iranfair.com/home/detail/590
https://calendar.iranfair.com/home/detail/590
http://WWW.IRANAGRISHOW.COM
https://calendar.iranfair.com/home/detail/597
https://calendar.iranfair.com/home/detail/597
https://calendar.iranfair.com/home/detail/541
https://calendar.iranfair.com/home/detail/541
http://www.danialpars.ir
https://calendar.iranfair.com/home/detail/603
https://calendar.iranfair.com/home/detail/603
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بهمن تا 2  29 دی 

123 روز دیگر

دومین نمایشگاه بین المللی آموزش ،خدمات وتکنولوژی های نوین آموزشی وصنایع وابسته

مجری: مرکز کار ایران

شماره تماس 02188626458 - 02188651486           وب سایت -

مدیر ناظر: آقای کبیری 021-21912549

بهمن تا 2  29 دی 

123 روز دیگر

اولین نمایشگاه بین المللی نظافت وشستشوی صنعتی،ماشین آالت ،تجهیزات ،خدمات وصنایع
وابسته

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

بهمن تا 2  29 دی 

123 روز دیگر

بیست وسومین نمایشگاه بین المللی مخابرات ،فناوری اطالعات و راه حل های نوآورانه

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر: آقای بیدی021-21912766

بهمن تا 12   9

133 روز دیگر

هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع معدنی،ماشین آالت، تجهیزات و صنایع وابسته

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر: آقای حصاری 021-21912232

بهمن تا 12   9

133 روز دیگر

چهارمین نمایشگاه بین المللی مدیریت پسماند،بازیافت،ماشین آالت وتجهیزات وابسته

مجری: نیکا شایستگان تیس(نیکاتیس)

www.nikaatis.ir شماره تماس 02146114305 - 09129579534           وب سایت

مدیر ناظر: آقای حصاری 021-21912232

https://calendar.iranfair.com/home/detail/602
https://calendar.iranfair.com/home/detail/602
https://calendar.iranfair.com/home/detail/635
https://calendar.iranfair.com/home/detail/635
https://calendar.iranfair.com/home/detail/635
https://calendar.iranfair.com/home/detail/563
https://calendar.iranfair.com/home/detail/563
https://calendar.iranfair.com/home/detail/580
https://calendar.iranfair.com/home/detail/580
https://calendar.iranfair.com/home/detail/620
https://calendar.iranfair.com/home/detail/620
http://www.nikaatis.ir
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بهمن تا 12   9

133 روز دیگر

بیستمین نمایشگاه بین المللی صنایع چوب ، یراق آالت ، ماشین آالت مبلمان و صنایع وابسته

مجری: شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ایران

شماره تماس 02121912427 - 02121912651           وب سایت -

مدیر ناظر: آقای بیدی021-21912766

بهمن تا 12   9

133 روز دیگر

پنجمین نمایشگاه بین المللی ایران سبز

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

بهمن تا 21   18

142 روز دیگر

شانزدهیمن نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته

مجری: شرکت نمایشگاهی آوای موفق ایرانیان

شماره تماس 02122724197 - 02122748739           وب سایت -

مدیر ناظر: آقای عسگری021-21912200

بهمن تا 21   18

142 روز دیگر

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی طال،نقره،جواهر،ساعت وصنایع وابسته

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر: آقای عسگری021-21912200

بهمن تا 21   18

142 روز دیگر

چهارمین نمایشگاه بین المللی خدمات وتجهیزات هتلداری

مجری: شرکت پارس خشایار مهر

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر: آقای عسگری021-21912200

https://calendar.iranfair.com/home/detail/601
https://calendar.iranfair.com/home/detail/601
https://calendar.iranfair.com/home/detail/550
https://calendar.iranfair.com/home/detail/550
https://calendar.iranfair.com/home/detail/609
https://calendar.iranfair.com/home/detail/609
https://calendar.iranfair.com/home/detail/611
https://calendar.iranfair.com/home/detail/611
https://calendar.iranfair.com/home/detail/610
https://calendar.iranfair.com/home/detail/610
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اسفند تا 2  بهمن   29

153 روز دیگر

دومین نمایشگاه بین المللی ایران ژئو

مجری: شرکت نمایشگاهی آوای موفق ایرانیان

شماره تماس 02122724197 - 02122748739           وب سایت -

مدیر ناظر: آقای حصاری 021-21912232

اسفند تا 2  بهمن   29

153 روز دیگر

سومین نمایشگاه تخصصی بین المللی تونل های مترو، ماشین االت وتجهیزات وابسته

مجری: بانیان فردای روشن

WWW.bfrco.ir شماره تماس 88780581 - 09122054123           وب سایت

مدیر ناظر: آقای صفاری021-21912663

اسفند تا 2  بهمن   29

153 روز دیگر

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی مادر، نوزاد و کودک

مجری: شرکت نمایشگاهی میالد نور

www.miladfair.com شماره تماس 02188656169 - 02188653307           وب سایت

مدیر ناظر: آقای رضوی 021-21912522

اسفند تا 2  بهمن   29

153 روز دیگر

چهارمین نمایشگاه بین المللی جایگاه داران سوخت و صنایع وابسته

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر: آقای رضوی 021-21912522

https://calendar.iranfair.com/home/detail/578
https://calendar.iranfair.com/home/detail/578
https://calendar.iranfair.com/home/detail/617
https://calendar.iranfair.com/home/detail/617
http://WWW.bfrco.ir
https://calendar.iranfair.com/home/detail/619
https://calendar.iranfair.com/home/detail/619
http://www.miladfair.com
https://calendar.iranfair.com/home/detail/615
https://calendar.iranfair.com/home/detail/615

