تقويم نمايشگاههاي داخلي سال 96
رديف

نـام نمايشـگاه

ISF.ED.F01
سايت برگزاري

زمان برگزاري
 20-25فروردین

---

 29فروردین 1 -اردیبهشت

www.isfahanvet.ir

 6-9اردیبهشت

www.isfahanautopart.ir
www.isfahanfloplant.ir

1

دومین نمایشگاه خودروهای کالسیک

2

پانزدهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت دام ،طیور و دامپزشکی ،ژنتیک و اصالح نژاد دام

3

سیزدهمین نمایشگاه بینالمللی قطعات ،مجموعهها و صنایع وابسته خودرو ()IASP

4

ششمین نمایشگاه تخصصی گل و گیاه ،فضای سبز و مبلمان شهری

 14–18اردیبهشت

5

سیزدهمین نمایشگاه بینالمللی سنگ ،معادن و صنایع وابسته

 25-28اردیبهشت

www.isfahanisf.ir

6

نهمین نمایشگاه صنعت گردشگری و هتلداری اصفهان

 2-5خرداد

www.tourismexpo.ir

7

چهاردهمین نمایشگاه قرآن

 16-22خرداد

www.quranisf.ir

8

دومین نمایشگاه تسهیالت و ملزومات ازدواج

 1-6تیر

www.ezdevajshow.ir

9

یازدهمین نمایشگاه بینالمللی صنایع ،ابزار ،ماشینآالت و تولیدات فلزات گرانبها و سنگهای قیمتی

 20-23تیر

www.talaexpo.ir

10

پانزدهمین نمایشگاه بینالمللی ماشینآالت ،یراقآالت و مواد اولیه صنایع چوب

 28-31تیر

www.isfahanwood.ir

11

پنجمین نمایشگاه خانه ،مبلمان و دکوراسیون مدرن

 5-8مرداد

www.homedecorfair.ir

12

اولین نمایشگاه اختصاصی فناوریهای نوین شهری ()ICS2017

 13-15مرداد

www.ics.isfahan.ir

13

چهارمین نمایشگاه تخصصی تجهیزات و لوازم خانه و آشپزخانه مدرن

 23-27مرداد

www.isfahankitchen.ir

14

هجدهمین نمایشگاه تخصصی مادر ،نوزاد،کودک و نوجوان

 31مرداد 4 -شهریور

www.isfahankids.ir

15

اولین نمایشگاه تخصصی کاال ،خدمات و تجهیزات فروشگاهی و فروشگاههای زنجیرهای

 31مرداد 3 -شهریور

www.isfahanshoptech.ir

16

سومین نمایشگاه بینالمللی سیمان (بازار ،صادرات ،تجهیزات و ماشینآالت و محیط زیست)

 8-11شهریور

www.isfahancementex.ir

17

اولین نمایشگاه بینالمللی تکنولوژی سرامیک ()Ceramtech

 15-18شهریور

www.ceramtech.ir

18

اولین نمایشگاه لیزینگ و فروش اقساطی

 22-26شهریور

www.isfahanleasingshow.ir

19

دهمین نمایشگاه بینالمللی ماشینآالت راهسازی و راهداری ،معدنی ،ساختمانی

 12-15مهر

www.isfahanroadconst.ir

20

بیستمین نمایشگاه بینالمللی جامع صنعت ساختمان

 27-30مهر

www.isfahanmodernconst.ir

21

اولین نمایشگاه تخصصی مسکن و انبوهسازی ،امالک و مستغالت

 4-7آبان

www.isfahanrealstate.ir

22

دهمین نمایشگاه اختصاصی آسانسور ،پله برقی ،صنایع و تجهیزات وابسته

 4-7آبان

www.isfahanlift.ir

23
24

چهاردهمین نمایشگاه تخصصی صنایع غذایی (فرآوری ،بستهبندی ،محصوالت و خدمات وابسته) ()Infex
هشتمین نمایشگاه تخصصی فناوریهای نوین صنایع حفاظتی ،امنیتی ،پلیسی ،ایمنی و آتشنشانی

 11-14آبان
 21-24آبان

www.isfahanibc.ir
www.isfahansafe.ir

25

دومین نمایشگاه تخصصی شیرآالت و سرویسهای بهداشتی

 22-25آبان

www.sanitex.ir

26

بیست و سومین نمایشگاه بینالمللی کامپیوتر و اتوماسیون اداری ،مخابرات ()Autocom

 30آبان 4 -آذر

www.autocom.ir

27

بیستمین نمایشگاه تخصصی -صادراتی فرش دستباف ()Carpex

 9-15آذر

www.isfahancarpex.ir

28

نمایشگاه هفته پژوهش

 18-20آذر

www.isfahanresearchfair.ir

29

هشتمین نمایشگاه بینالمللی صنعت آب و تأسیسات آب و فاضالب

 21-24آذر

www.isfahanwater.ir

30

نهمین نمایشگاه ملزومات روشنایی ،لوستر و تزئینات خانگی

 21-24آذر

---

31

دوازدهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت (تجهیزات صنعتی و کارگاهی) و نمایشگاه ابزار و نظافت صنعتی

 29آذر2 -دی

www.isfahanisief.ir

32

پانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنایع مبل و دکوراسیون خانگی

 6-10دی

www.isfahanhomefurn.ir

33

شانزدهمین نمایشگاه بینالمللی تجهیزات و تأسیسات سرمایشی و گرمایشی ()Termotec

 16-19دی

www.isfahantermotec.ir

34

شانزدهمین نمایشگاه بینالمللی جامع کشاورزی (مکانیزاسیون ،آبیاری ،زراعت و باغبانی)

 24-28دی

www.agrovet.ir

35

چهاردهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت خودرو ()IAS

 3-6بهمن

www.isfahanauto.ir

36

نمایشگاه خودروهای کالسیک

 10-14بهمن

---

37

اولین نمایشگاه بینالمللی دارو و صنایع وابسته ()Isfahan Pharma

 18-20بهمن

www.isfpharma.ir

38

دوازدهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت نساجی ()Sitex

 26-29بهمن

www.isfahansitex.ir

39

هشتمین نمایشگاه تخصصی فرش ماشینی ،موکت و کفپوش

 26-29بهمن

www.isfahanflooring.ir

40

بیست و یکمین نمایشگاه بینالمللی لوازم خانگی ()Hometech

 7-11اسفند

www.isfahanhometech.ir

41

سومین نمایشگاه منسوجات خانگی ،سرویس و کاالی خواب

 15-19اسفند

www.isfahanhomejob.ir

42

اولین نمایشگاه تخصصی هدایا  ،تزیینات خانگی

 15-19اسفند

---

43

اولین نمایشگاه و جشنواره فروش محصوالت غذایی و بهداشتی

 23-27اسفند

---

44

اولین نمایشگاه توانمندیهای بنیاد تعاون زندانیهای استان اصفهان

 23-27اسفند

---

اصفهان  -خيابان  22بهمن  -انتهاي خيابان عالمهاميني  -تلفن )021( 88248801 – )031( 32603006 – 32606601 – 4 :

تاريخ ويرايش96/12/16 :

www.isfahanfair.com
isfahanfair

@isfahanfair

