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تقویم نمایشگاههای داخلی 1400
ویرایش1400/9/2

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

بازدید کنندگان محترم تنها مرجع رسمی اطالع رسانی تقویم برگزاری نمایشگاه اصفهان سایت اینترنتی این شرکت به آدرس WWW.ISFAHANFAIR.COM
بوده و این شرکت هیچ گونه مسئولیتی در خصوص رسانه های متفرقه دیگر در فضای مجازی ندارد.
رديف

1

نـام نمایشـگاه

زمان برگزاری

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت فلزات گرانبها ،طال و سنگهای قیمتی

2

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت دام  ،طیور و دامپزشکی -آبزیان

3

هفدهمین نمایشگاه بینالمللی قطعات ،مجموعهها و صنایع وابسته خودرو

4

هشتمین نمایشگاه مبلمان و دکوراسیون مدرن (خانگی –اداری)

5

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت( تجهیزات صنعتی و کارگاهی )

6

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع و ماشین آالت چوب  ،یراق آالت  ،مواد اولیه

7

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی ،فوالد ،ریخته گری ،ماشین آالت و صنایع
وابسته

8

یازدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت برق -الکترونیک و اتوماسیون صنعتی

9

دوازدهمین نمایشگاه صنایع روشنایی و لوستر

10

5-8خرداد
18-21خرداد
 1-4تیر
8-12تیر
 17-20تیر

 7-10مهر

 20-23مهر

هجدهمین نمایشگاه تخصصی جامع صنایع غذایی ،بسته بندی ،ماشین آالت و
 27-30مهر

تجهیزات وابسته

11
12

بیست و چهارمین نمایشگاه بینالمللی جامع صنعت ساختمان

 6-10آبان

چهاردهمین نمایشگاه تخصصی صنعت نساجی و منسوجات

 17-20آبان

14

سومین نمایشگاه تخصصی قهوه  ،نان ،شیرینی ،شکالت-تجهیزات فست فود ،هتل،
رستوران

15
16
17

پنجمین نمایشگاه تخصصی تشریفات

20

نهمین نمایشگاه تخصصی صنایع و محصوالت بهداشتی ،آرایشی ،شوینده ها
دومین نمایشگاه مدیریت کسب و کار ( تبلیغات ،چاپ ،رسانه و برندینگ)
یازدهمین نمایشگاه تخصصی جامع مدیریت شهری
بیستمین نمایشگاه بین المللی جامع کشاورزی(صنایع ،مکانیزاسیون ،آبیاری ،زراعت و

21
22

بیست و چهارمین نمایشگاه تخصصی  -صادراتی فرش دستباف ()Carpex

24
25

26
27

 25-28آبان
 3-6آذر
 22-26آذر

 1-4دی
 9-12دی

باغبانی)
هجدهمین نمایشگاه تخصصی صنایع مبل و دکوراسیون خانگی

23

بیرگانی 09138246003
شرکت برساز رویداد پارس-05131519000آقای ایرانی-09128919833
-09120453019آقای شیبانی09120453018
شرکت سایا نمای پارسیان  -03136633939خانم باباخان09354806393
شرکت آرتا نمانگر اردبیل -04533257940-45آقای نوروزی
09124757504
شرکت پیشرو مبتکران چیستا-02122924526 -آقای خانی
09124977275
شرکت رستاک پاد ویژن  -02188346455آقای بندرچی-09121176930
خانم باقری 09120295784
شرکت مهراس پیشگام صدرا -03132750240خانم رحیمی09138094661

03132619470-03132620788
شرکت سایا نمای پارسیان  - 03136633939آقای هارونی09131697641

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ  ،معادن و صنایع وابسته

18
19

شرکت تعاونی چند منظوره نمایشگاه اصفهان  -03132618003خانم مرضیه

شرکت نمایشگاهی سورنا سپهر پارسیان -09137272936 - 09136701394

چهارمین نمایشگاه لیزینگ و فروش اقساطی

13

برگزار کننده

بیستمین نمایشگاه بینالمللی تجهیزات و تأسیسات سرمایشی و گرمایشی
()Termotec
بیست و پنجمین نمایشگاه بینالمللی لوازم خانگی ()Hometech
پانزدهمین نمایشگاه تخصصی تجهیزات پزشکی ،آزمایشگاهی  ،دندانپزشکی ،شیمیایی و
صنایع دارویی

بیست وششمین نمایشگاه بینالمللی کامپیوتر  ،اتوماسیون اداری  ،فناوری های
دیجیتال
دومین نمایشگاه دکوراسیون داخلی و خانه مدرن

 20-24دی
 29دی 4-بهمن
 11-15بهمن
 20-23بهمن
28بهمن 1-اسفند

 7-11اسفند
 16-20اسفند

شرکت سایا نمای پارسیان  - 03136633939آقای هارونی09131697641
شرکت روشا رخداد نقش جهان -آقای مجید قربانی9131147156
خانم مسکینان 09120049024
شرکت کارآفرین آتیه روشن  -آقای ارحام صدر - 09131187014
03132241747-03132235935
شرکت رستاک پاد ویژن  -02188346455آقای بندرچی-09121176930
خانم باقری 09120295784
شرکت تعاونی چند منظوره نمایشگاه اصفهان -03132618004
09130786870
توسعه ارتباطات پگاه اصفهان09135476285 - 03136283929-

شرکت مهراس پیشگام صدرا -03132750240خانم رحیمی 09138094661
شرکت آبادگران سازان اسپادانا -03136516696آقای قابضی09130879842
توسعه ارتباطات پگاه اصفهان09135476285 -03136283929-
شرکت تعاونی چند منظوره نمایشگاه اصفهان - 03132618003
09130786870
شرکت مهراس پیشگام صدرا  -03132750240خانم رحیمی 09138246003
شرکت سایا نمای پارسیان  - 03136633939آقای هارونی09131697641
شرکت تعاونی چند منظوره نمایشگاه اصفهان -03132618004
09130786870
شرکت مهراس پیشگام صدرا -03132750240خانم رحیمی 09138094661

دفتر مرکزی  :اصفهان خیابان عالمه امینی روبروی خیابان فردوس 03135008 021 88248801
محل برگزاری  :اصفهان کمربندی شرق محل دائمی برگزاری نمایشگاههای بین المللی استان اصفهان 03132603006

www.isfahanfair.com
@isfahanfair

