تقويم نمايشگاههاي داخلي سال 97
رديف

نـام نمايشـگاه

ISF.ED.F06.00

زمان برگزاري

سايت برگزاري

29فروردین 1-اردیبهشت

www.isfahanvet.ir
www.ctranshow.ir

1

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت دام  ،طیور و دامپزشکی

2

اولین نمایشگاه تخصصی حمل و نقل پاک(خودرو موتور سیکلت و انواع پاکروها)

 4 –6اردیبهشت

3

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ،معادن و صنایع وابسته

 10 –14اردیبهشت

www.isfahanisf.ir

4

چهاردهمین نمایشگاه بینالمللی قطعات ،مجموعهها و صنایع وابسته خودرو

 19 – 22اردیبهشت

www.isfahanautopart.ir

5

هفتمین نمایشگاه تخصصی گل و گیاه  ،گیاهان دارویی ،ماهیان تزیینی  ،فرآورده های طبیعی

29-25اردیبهشت

www.floplant.ir

6

پانزدهمین نمایشگاه قرآن و عترت

 11-5خرداد

www.quranisf.ir

7

سومین نمایشگاه جهیزیه ،ملزومات ،تشریفات و تسهیالت ازدواج

 26-20خرداد

www.ezdevajshow.ir

8

دهمین نمایشگاه صنعت گردشگری و هتلداری اصفهان

29خرداد 1-تیر

www.tourismexpo.ir

9

دومین نمایشگاه تجهیزات هتلداری ،رستوران ،فست فود و کافی شاپ

29خرداد 1-تیر

---

10

نهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق

 9-6تیر

www.isfahanpower.ir

11

شانزدهمین نمایشگاه بینالمللی صنایع چوب ،ماشینآالت ،یراقآالت و مواد اولیه

 17-14تیر

www.isfahanwood.ir

12

دوازدهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت فلزات گرانبها ،طال و سنگهای قیمتی

 29-24تیر

www.talaexpo.ir

13

دومین نمایشگاه تخصصی مسکن و انبوه سازی ،امالک و مستغالت

 5-2مرداد

www.isfahanrealstate.ir

14

نهمین نمایشگاه تخصصی تجهیزات حفاظتی ،پلیسی ،آتش نشانی و HSE

 5-2مرداد

www.isfahansafe.ir

15

ششمین نمایشگاه خانه ،مبلمان و دکوراسیون مدرن

 12-9مرداد

www.homedecorfair.ir

16

دهمین نمایشگاه بین المللی فوالد و متالورژی

 19-16مرداد

www.metalex.ir

17

هفتمین نمایشگاه تخصصی صنایع و محصوالت بهداشتی ،آرایشی ،شوینده ها

 26-23مرداد

www.isfahanhealth.ir

18

ششمین نمایشگاه تخصصی سالمت ،ورزش ،تغذیه و خدمات وابسته

 26-23مرداد

---

19

دومین نمایشگاه لیزینگ و فروش اقساطی

 30مرداد 3-شهریور

www.isfahanleasingshow.ir

20

نهمین نمایشگاه اختصاصی مبلمان شهری

 10-7شهریور

www.isfahansifex.ir

21

نوزدهمین نمایشگاه کودک و نوجوان

 10-7شهریور

www.isfahankids.ir

22

پنجمین نمایشگاه تخصصی لوازم و تجهیزات خانه و آشپزخانه  ،حمام  ،سونا و استخر

 18-14شهریور

www.isfahankitchen.ir

23

یازدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آالت راهسازی و راهداری ،معدنی ،ساختمانی

 6-3مهر

www.isfahanroadconst.ir

24

اولین نمایشگاه تکنولوژی ،نوآوری و استارتاپ ها )(startex 2018

 6-3مهر

www.startexpo.ir

25

بیست و یکیمین نمایشگاه بینالمللی جامع صنعت ساختمان

 14-11مهر

www.isfahanmodernconst.ir

26

دومین نمایشگاه تخصصی سوغات و هدایا

30مهر  5-آبان

---

27

سیزدهمین نمایشگاه کتاب

 15-9آبان

www.isfahanbook.ir

28

بیست و چهارمین نمایشگاه بینالمللی کامپیوتر و اتوماسیون اداری

 25-21آبان

www.autocom.ir

29

هفدهمین نمایشگاه بینالمللی تجهیزات و تأسیسات سرمایشی و گرمایشی()termotec

29آبان 2-آذر

www.isfahantermotec.ir

30

نهمین نمایشگاه تخصصی فرش ماشینی

 9-6آذر

www.isfahanflooring.ir

31
32

دهمین نمایشگاه لوستر و چراغهای تزیینی
سیزدهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت (تجهیزات صنعتی ،کارگاهی  ،ابزارآالت و نظافت صنعتی)

 9-6آذر
 16-13آذر

www.isfahanlight.ir
www.isfahanisief.ir

33

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

 20- 25آذر

www.isfahancarpex.ir

34

اولین نمایشگاه صنایع خالق

29آذر-ا دی

www.ci-fair.ir

35

هفدهمین نمایشگاه بین المللی جامع کشاورزی(مکانیزاسیون ،آبیاری و نهاده ها )

 8-5دی

www.agrovet.ir

36

شانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنایع مبل و دکوراسیون خانگی

 15-12دی

37

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات پزشکی  ،دندانپزشکی و آزمایشگاهی
اولین نمایشگاه بین المللی بهره وری آب وانرژی در ساختمان ،صنعت و حمل و نقل

 22-19دی

www.medifair.ir

 30-27دی

www.energexpo.ir

39
40
41

پانزدهمبن نمایشگاه تخصصی جامع صنایع غذایی (فرآوری ،بسته بندی ،محصوالت و خدمات وابسته

نمایشگاه دهه فجر

 12-9بهمن
 19-16بهمن
 19-16بهمن

www.isfahanauto.ir
www.infexiran.ir
www.isfahanfajr.ir

42

یازدهمین نمایشگاه تخصصی الستیک ،پالستیک ،ماشین آالت و تجهیزات وابسته

 27-24بهمن

www.isfahanplast.ir

43

بیست یکمین نمایشگاه بینالمللی لوازم خانگی ()Hometech

 2 – 6اسفند

www.isfahanhometech.ir

44

چهارمین نمایشگاه منسوجات خانگی و کاالی خواب

 17-13اسفند

www.isfahanhomejob.ir

45

اولین نمایشگاه دکوراسیون و تزیینات خانگی ،کاال و محصوالت ایرانی

 17-13اسفند

---

46

نمایشگاه خودروهای مدرن و کالسیک

 26-22اسفند

---

38

پانزدهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت خودرو

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

isfahanfair

www.isfahanfair.com

www.isfahanhomefurn.ir

:
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