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مجری نمايشگاه

زمان برگزاری

نام نمايشگاه
هجدهمين نمايشگاه بين المللی صنعت دام  ،طيور و دامپزشکی

 29-26فرودين

نهمين نمايشگاه تخصصی گل و گياه و گياهان دارويی -اولين نمايشگاه توليدات
روستائيان مناطق مهاجر فرست
پنجمين نمايشگاه تشريفات و تسهيالت ازدواج
نمايشگاه قرآن
نمايشگاه ضيافت
سومين نمايشگاه جهيزيه و ملزومات ازدواج
شانزدهمين نمايشگاه بينالمللی قطعات و صنايع وابسته خودرو
شانزدهمين نمايشگاه بين المللی سنگ  ،معدن و صنايع معدنی
دوازدهمين نمايشگاه بين المللی صنعت گردشگری و صنايع دستی اصفهان

 5-2ارديبهشت
 14-10ارديبهشت

-09024680100-05136010371

- 05136158

افتاب مشرق زمين
05136014291
شرکت تعاونی چند منظوره نمايشگاه اصفهان 03132618001-6-

شرکت آبادگران سازان اسپادانا  -آقای قابضی03136516696 - 09130879842

 23-18ارديبهشت
27ارديبهشت2-خرداد

 10-7خرداد
 23-20خرداد
 6-1تير

شرکت آبادگران سازان اسپادانا  -آقای قابضی03136516696 - 09130879842
شرکت مبنا رخداد آفرين-آقای کمالی09177907408 -07132302106 -
شرکت رستاک پاد ويژن  -آقای بندرچی 09121176930 - 02188346455.9
شرکت کيان فرتاک هستی-آقای حيات بخش 09130933408- 03136275575

9

دهمين نمايشگاه دوساالنه برق -اتوماسيون صنعتی

 14-11تير

شرکت متحدان توسعه آريا  -خانم داداشی

10

هشتمين نمايشگاه تخصصی صنعت آموزش
هشتمين نمايشگاه تخصصی سالمت و ورزش
نهمين نمايشگاه تخصصی صنايع و محصوالت بهداشتی ،آرايشی

 22-19تير

شرکت تعاونی چند منظوره نمايشگاه اصفهان 03132618001-6-

13
14

هشتمين نمايشگاه خانه ،مبلمان و دکوراسيون مدرن

11
12

دوازدهمين نمايشگاه بين المللی فوالد و متالورژی،معدن ،صنايع معدنی و
تجهيزات وابسته

 31تير 3-مرداد
 11-8مرداد

02122240011

شرکت مبنا رخداد آفرين-آقای ابرار -داخلی ۰۹۱۹۰۶۷۷۸۲۱ -۲۱۴۶۰۱۶۴۰۸-116

شرکت رستاک پاد ويژن  -آقای بندرچی

09121176930 - 02188346455.9

15

چهارمين نمايشگاه تخصصی تجهيزات هتلداری ،رستوران ،فست فود ،کافی شاپ

16

دومين نمايشگاه تخصصی نوشيدنيها ،نان ،شيرينی و شکالت

 20-16مرداد

شرکت کارآفرين آتيه روشن -آقای ارحام صدر -03132235935-09131187014-
03132241747

17
18

چهارمين نمايشگاه ليزينگ و فروش اقساطی
چهارمين نمايشگاه مسکن و انبوه سازی ،امالک و مستغالت

 31-27مرداد

شرکت سايا نمای پارسيان 03136637474

19
20

دهمين نمايشگاه جامع مديريت شهری
يازدهمين نمايشگاه تخصصی صنايع ايمنی ،مديريت بحران ،امداد و نجات،
سيستم های حفاظتی و HSE
هفدهمين نمايشگاه تخصصی جامع صنايع غذايی (فرآوری ،بسته بندی
،محصوالت و خدمات وابسته

21
22

23
24
25

دومين نمايشگاه صنايع خالق
بيست و سومين نمايشگاه بينالمللی صنعت ساختمان
چهاردهمين نمايشگاه بين المللی صنعت فلزات گرانبها ،طال و سنگهای قيمتی
ششمين نمايشگاه تخصصی بورس  ،بانک ،بيمه و صنايع وابسته
دومين نمايشگاه تخصصی مبلمان،دکوراسيون و تجهيزات اداری
پنجمين نمايشگاه تخصصی در و پنجره

 14-11شهريور

افتاب مشرق زمين - 09024680100-05136010371 - 05136158
05136014291

 22-19شهريور

شرکت سورنا سپهر پارسيان  -09137272936-03135252331فاکس-
03135252328

 31شهريور  4-مهر
 12-9مهر

شرکت سايا نمای پارسيان 03136637474

26
27
28
29

دوازدهمين نمايشگاه تخصصی صنعت چاپ  ،تبليغات و بازاريابی

30
31
32
33
34
35
36

بيست و ششمين نمايشگاه بينالمللی کامپيوتر و اتوماسيون اداری
سومين نمايشگاه تکنولوژی ،نوآوری و کسب و کارهای نوپا
يازدهمين نمايشگاه تخصصی فرش ماشينی
دوازدهمين نمايشگاه لوستر و چراغهای تزيينی
هفتمين نمايشگاه تخصصی لوازم وتزيينات خانه و آشپزخانه
نمايشگاه سراسری کتاب
بيست و سومين نمايشگاه تخصصي  -صادراتي فرش دستباف ()Carpex

37
38

پانزدهمين نمايشگاه بين المللی صنعت( تجهيزات صنعتی و کارگاهی)
هفدهمين نمايشگاه صنايع چوب  ،ماشين آالت و خدمات وابسته
نوزدهمين نمايشگاه بين المللی جامع صنعت کشاورزی(مکانيزاسيون  ،آبياری ،
نهاده ها )

40

هجدهمين نمايشگاه تخصصي صنايع مبل و دكوراسيون خانگي

41

اولين نمايشگاه صوت و تصوير ،عکاسی و فيلمبرداری وفناوريهای ديجيتال

19-16دی

42

نوزدهمين نمايشگاه بينالمللي تجهيزات و تأسيسات سرمايشي و
گرمايشي()termotec
نهمين نمايشگاه آب و تاسيسات آب و فاضالب

27-24دی

44

شانزدهمين نمايشگاه بينالمللی صنعت خودرو

10-6بهمن

45
46
47

دوازدهمين نمايشگاه تخصصی اصفهان پالست
نهمين نمايشگاه تخصصی رنگ و رزين و پوشش های صنعتی
دهه فجر – رونق توليد

18-15بهمن

48
49

بيست و چهارمين نمايشگاه بين المللی لوازم خانگی
ششمين نمايشگاه منسوجات خانگی و کاالی خواب -خانه ی ما

 27-23بهمن
 8-4اسفند

39

43

شرکت سايا نمای پارسيان 03136637474
شرکت متحدان توسعه آريا  -خانم داداشی 02122240011

29مهر 2-آبان

سومين نمايشگاه تخصصی تجهيزات فروشگاهی و فروشگاههای زنجيره ای

10-7آبان

توسعه ارتباطات پگاه اصفهان – آقای ميرجمالی 03136283929
سازمان نظام صنفی رايانه ای استان اصفهان

19-15آبان

شرکت مهراس پيشگام صدرا03136283041-09138094368-

30-24آبان
 14-9آذر

تعاونی ناشرين 09387675197-09139148940-03132358764-خانم نوری
توسعه ارتباطات پگاه اصفهان – آقای ميرجمالی 03136283929

 22-19آذر

شرکت چيستا-آقای خانی02122924526-09124977275-

30-27آذر
 8-4دی

افتاب مشرق زمين - 09024680100-05136010371 - 05136158
05136014291
شرکت مبنا رخداد آفرين-آقای ابرار -داخلی -۲۱۴۶۰۱۶۴۰۸-116
۰۹۱۹۰۶۷۷۸۲۱
شرکت مهراس پيشگام صدرا03136283041-09138094368-
شرکت سايا نمای پارسيان

شرکت مبنا رخداد آفرين-آقای قربانی -داخلی -۲۱۴۶۰۱۶۴۰۸-۱۱۷
۰۹۱۹۴۶۵۲۴۷۱
شرکت متحدان توسعه آريا  -خانم داداشی 02122240011

شرکت تعاونی چند منظوره نمايشگاه اصفهان 03132618001-6-
شرکت تعاونی چند منظوره نمايشگاه اصفهان 03132618001-6-

 50نمايشگاه عرضه مستقيم کاال -بهاره
 18-13اسفند
اصفهان  -خيابان  22بهمن – انتهاي خيابان عالمه اميني – تلفن )021( 88248801 – )031( 32603006 – 32606601 – 4 :
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isfahanfair

03136637474

تاريخ ويرايش/27:
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