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تقویم نمایشگاه های داخلی      سال برگزاری: 1402      

74 نمایشگاه

تا 10 اردیبهشت  7

35 روز دیگر

(Iran Green) پنجمین نمایشگاه بین المللی ایران سبز

مجری: شرکت نمایشگاهی خزراوراسیا

www.khazareurasia.ir شماره تماس 02122863787 - 02188741913           وب سایت

مدیر ناظر: آقای بیدی021-21912766

تا 10 اردیبهشت  7

35 روز دیگر

سی امین نمایشگاه بین المللی مواد شوینده،آرایشی،بهداشتی،سلولزی و ماشین آالت وابسته

مجری: شرکت سامع پاد نوین

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

مدیر ناظر: آقای بیدی021-21912766

تا 20 اردیبهشت  17

45 روز دیگر

( iran expo 2023) پنجمین نمایشگاه توانمندی های صادراتی جمهوری اسالمی ایران

مجری: شرکت توسعه صنعت نمایشگاه و رویداد

www.irantsn.com شماره تماس 02177247343 - 02177458086           وب سایت

مدیر ناظر: آقای عسگری021-21912200

https://calendar.iranfair.com/home/detail/644
https://calendar.iranfair.com/home/detail/644
http://www.khazareurasia.ir
https://calendar.iranfair.com/home/detail/639
https://calendar.iranfair.com/home/detail/639
http://www.spnco.net
https://calendar.iranfair.com/home/detail/715
https://calendar.iranfair.com/home/detail/715
http://www.irantsn.com
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تا 30 اردیبهشت  27

55 روز دیگر

هشتمین نمایشگاه صنایع بومی پدافند غیرعامل

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر: آقای عسگری021-21912200

تا 30 اردیبهشت  27

55 روز دیگر

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

مجری: راهکار تجارت، مدیریت کوشا

شماره تماس 02142917000 -            وب سایت -

مدیر ناظر: آقای عسگری021-21912200

تا 9 خرداد  6

65 روز دیگر

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی ورزش وتجهیزات ورزشی

مجری: شرکت نمایشگاهی میالد نور

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

مدیر ناظر: آقای بیدی021-21912766

تا 9 خرداد  6

65 روز دیگر

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست

مجری: راهکار تجارت، مدیریت کوشا

شماره تماس 02142917000 -            وب سایت -

مدیر ناظر: آقای بیدی021-21912766

تا 9 خرداد  6

65 روز دیگر

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی،داروئی و آزمایشگاهی

مجری: شرکت نمایشگاهی آوای موفق ایرانیان

شماره تماس 02122724197 - 02122748739           وب سایت -

مدیر ناظر: آقای بیدی021-21912766

https://calendar.iranfair.com/home/detail/650
https://calendar.iranfair.com/home/detail/650
https://calendar.iranfair.com/home/detail/649
https://calendar.iranfair.com/home/detail/649
https://calendar.iranfair.com/home/detail/645
https://calendar.iranfair.com/home/detail/645
http://www.miladfair.com
https://calendar.iranfair.com/home/detail/641
https://calendar.iranfair.com/home/detail/641
https://calendar.iranfair.com/home/detail/643
https://calendar.iranfair.com/home/detail/643
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تا 19 خرداد  16

75 روز دیگر

پانزدهمین 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

تا 19 خرداد  16

75 روز دیگر

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:

تا 19 خرداد  16

75 روز دیگر

سیزدهمین 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: سرکار خانم زنوزی021-21912284

تا 19 خرداد  16

75 روز دیگر

دومین نمایشگاه بین المللی فناوری های صنعت ساخت و ساز

مجری: شرکت برنامه ریزی نمایشگاهی بانیان امید

WWW.BANIAN.IR شماره تماس 02174501000 -            وب سایت

مدیر ناظر:

تا 19 خرداد  16

75 روز دیگر

بیستمین 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: سرکار خانم زنوزی021-21912284

https://calendar.iranfair.com/home/detail/640
https://calendar.iranfair.com/home/detail/640
http://WWW.BANIAN.IR
https://calendar.iranfair.com/home/detail/724
https://calendar.iranfair.com/home/detail/724
https://calendar.iranfair.com/home/detail/724
https://calendar.iranfair.com/home/detail/646
https://calendar.iranfair.com/home/detail/646
http://www.roshanrooz.com
https://calendar.iranfair.com/home/detail/723
https://calendar.iranfair.com/home/detail/723
http://WWW.BANIAN.IR
https://calendar.iranfair.com/home/detail/657
https://calendar.iranfair.com/home/detail/657
http://WWW.ARMANFAIRS.IR
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تا 29 خرداد  26

85 روز دیگر

سی امین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی،مواد غذایی،ماشین آالت و صنایع وابسته

مجری: شرکت پاالر سامانه

شماره تماس 02188059457 - 02188059458           وب سایت -

مدیر ناظر: آقای نقوی 021-22662822

تیر تا 17   14

104 روز دیگر

دومین نمایشگاه تخصصی اپلیکیشن

(ITG) مجری: گروه تجارت و اطالعات کوشا

شماره تماس 02188070833 - 02188070844           وب سایت -

مدیر ناظر:

تیر تا 17   14

104 روز دیگر

سی و دومین 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 021-22662822

تیر تا 26   23

113 روز دیگر

نمابشگاه بین المللی گوهر سنگ

مجری: شرکت رستاک پاد ویژن

www.rastak-expo.com شماره تماس 02188346455 - 02188346456           وب سایت

مدیر ناظر:

تیر تا 26   23

113 روز دیگر

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته

مجری: شرکت نمایشگاهی چیستا

www.chistafair.com شماره تماس 02175965 -            وب سایت

مدیر ناظر: آقای گلشنی 021-21912522

https://calendar.iranfair.com/home/detail/648
https://calendar.iranfair.com/home/detail/648
https://calendar.iranfair.com/home/detail/693
https://calendar.iranfair.com/home/detail/693
https://calendar.iranfair.com/home/detail/651
https://calendar.iranfair.com/home/detail/651
http://www.persiafipco.com
https://calendar.iranfair.com/home/detail/725
https://calendar.iranfair.com/home/detail/725
http://www.rastak-expo.com
https://calendar.iranfair.com/home/detail/653
https://calendar.iranfair.com/home/detail/653
http://www.chistafair.com
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تیر تا 26   23

113 روز دیگر

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی آسانسور وصنایع وتجهیزات وابسته

مجری: اتاق تعاون ایران

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

مدیر ناظر: آقای گلشنی 021-21912522

تیر تا 26   23

113 روز دیگر

ششمین نمایشگاه بین المللی شیشه و تجهیزات وابسته

مجری: شرکت نمایشگاهی آوای موفق ایرانیان

شماره تماس 02122724197 - 02122748739           وب سایت -

مدیر ناظر: آقای گلشنی 021-21912522

مرداد تا 4   1

122 روز دیگر

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

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر: آقای بیدی021-21912766

مرداد تا 4   1

122 روز دیگر

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی دام، طیور و صنایع وابسته

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر: آقای بیدی021-21912766

مرداد تا 4   1

122 روز دیگر

ششمین 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 نقوی 021-22662822

https://calendar.iranfair.com/home/detail/655
https://calendar.iranfair.com/home/detail/655
http://www.iranconfair.ir
https://calendar.iranfair.com/home/detail/654
https://calendar.iranfair.com/home/detail/654
https://calendar.iranfair.com/home/detail/656
https://calendar.iranfair.com/home/detail/656
https://calendar.iranfair.com/home/detail/658
https://calendar.iranfair.com/home/detail/658
https://calendar.iranfair.com/home/detail/652
https://calendar.iranfair.com/home/detail/652
http://ayandehandishan.ir


6

مرداد تا 15   12

133 روز دیگر

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

مجری: اتاق تعاون ایران

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

مدیر ناظر: آقای نقوی 021-22662822

مرداد تا 25   22

143 روز دیگر

هجدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات لوازم و مجموعه های خودرو

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر: آقای بیدی021-21912766

مرداد تا 25   22

143 روز دیگر

پنجمین نمایشگاه بین المللی لیزر و فوتونیک ایران

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر: آقای بیدی021-21912766

شهریور تا 7   1

153 روز دیگر

سی امین نمایشگاه فرش دستباف ایران

مجری: تجارت پیشگان راه آرمان

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

مدیر ناظر: آقای نقوی 021-22662822

شهریور تا 4   1

153 روز دیگر

بیست و نهمین نمایشگاه لوستر و چراغهای تزئینی

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

https://calendar.iranfair.com/home/detail/659
https://calendar.iranfair.com/home/detail/659
http://www.iranconfair.ir
https://calendar.iranfair.com/home/detail/677
https://calendar.iranfair.com/home/detail/677
https://calendar.iranfair.com/home/detail/678
https://calendar.iranfair.com/home/detail/678
https://calendar.iranfair.com/home/detail/663
https://calendar.iranfair.com/home/detail/663
http://WWW.ARMANFAIRS.IR
https://calendar.iranfair.com/home/detail/697
https://calendar.iranfair.com/home/detail/697
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شهریور تا 19   16

168 روز دیگر

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت غالت، آرد و نان

(ITG) مجری: گروه تجارت و اطالعات کوشا

شماره تماس 02188070833 - 02188070844           وب سایت -

مدیر ناظر: سرکار خانم زنوزی021-21912284

شهریور تا 19   16

168 روز دیگر

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

مجری: شرکت نمایشگاهی چیستا

www.chistafair.com شماره تماس 02175965 -            وب سایت

مدیر ناظر: سرکار خانم زنوزی021-21912284

شهریور تا 19   16

168 روز دیگر

بیست و دومین 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:

شهریور تا 29   26

178 روز دیگر

هفدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پالست

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر: آقای عسگری021-21912200

مهر تا 16   13

196 روز دیگر

هشتمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و فناوری های نوین بهداشت کار ، ایمنی ،آتش نشانی ،
مدیریت بحران وامداد ونجات

مجری: موسسه فرارسانه جامع صنعت نما آسیا

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

مدیر ناظر: آقای نقوی 021-22662822

https://calendar.iranfair.com/home/detail/668
https://calendar.iranfair.com/home/detail/668
https://calendar.iranfair.com/home/detail/667
https://calendar.iranfair.com/home/detail/667
http://www.chistafair.com
https://calendar.iranfair.com/home/detail/666
https://calendar.iranfair.com/home/detail/666
http://www.iranicf.ir
https://calendar.iranfair.com/home/detail/665
https://calendar.iranfair.com/home/detail/665
https://calendar.iranfair.com/home/detail/670
https://calendar.iranfair.com/home/detail/670
https://calendar.iranfair.com/home/detail/670
http://www.isecexpo.com
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مهر تا 16   13

196 روز دیگر

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی تاسیسات ساختمان و سیستمهای سرمایشی و گرمایشی
تهویه مطبوع

مجری: شرکت نمانگر

www.nni.ir شماره تماس 02188203020 -            وب سایت

مدیر ناظر: آقای نقوی 021-22662822

مهر تا 26   23

206 روز دیگر

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

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر: آقای بیدی021-21912766

مهر تا 26   23

206 روز دیگر

یازدهمین نمایشگاه بین المللی پوشاک ایران

مجری: شرکت سامع پاد نوین

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

مدیر ناظر: آقای بیدی021-21912766

مهر تا 26   23

206 روز دیگر

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

مجری: شرکت سامع پاد نوین

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

مدیر ناظر: آقای بیدی021-21912766

آبان تا 6   3

216 روز دیگر

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنعت برق

مجری: راهکار تجارت، مدیریت کوشا

شماره تماس 02142917000 -            وب سایت -

مدیر ناظر: آقای نقوی 021-22662822

https://calendar.iranfair.com/home/detail/669
https://calendar.iranfair.com/home/detail/669
https://calendar.iranfair.com/home/detail/669
http://www.nni.ir
https://calendar.iranfair.com/home/detail/662
https://calendar.iranfair.com/home/detail/662
https://calendar.iranfair.com/home/detail/661
https://calendar.iranfair.com/home/detail/661
http://www.spnco.net
https://calendar.iranfair.com/home/detail/660
https://calendar.iranfair.com/home/detail/660
https://calendar.iranfair.com/home/detail/660
http://www.spnco.net
https://calendar.iranfair.com/home/detail/674
https://calendar.iranfair.com/home/detail/674
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آبان تا 6   3

216 روز دیگر

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی آب و تأسیسات آب و فاضالب

مجری: راهکار تجارت، مدیریت کوشا

شماره تماس 02142917000 -            وب سایت -

مدیر ناظر: آقای نقوی 021-22662822

آبان تا 16   13

226 روز دیگر

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران

مجری: شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو

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

مدیر ناظر: آقای گلشنی 021-21912522

آبان تا 16   13

226 روز دیگر

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

مجری: شرکت برنامه ریزی نمایشگاهی بانیان امید

WWW.BANIAN.IR شماره تماس 02174501000 -            وب سایت

مدیر ناظر: آقای گلشنی 021-21912522

آبان تا 16   13

226 روز دیگر

چهاردهمین نمایشگاه فن آوری نانو

مجری: موسسه توسعه خدمات فناوری تا بازار ایرانیان

شماره تماس 02188502930 -            وب سایت -

مدیر ناظر: آقای گلشنی 021-21912522

آبان تا 26   23

236 روز دیگر

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

https://calendar.iranfair.com/home/detail/675
https://calendar.iranfair.com/home/detail/675
https://calendar.iranfair.com/home/detail/671
https://calendar.iranfair.com/home/detail/671
http://www.idro-fairs.com
https://calendar.iranfair.com/home/detail/673
https://calendar.iranfair.com/home/detail/673
http://WWW.BANIAN.IR
https://calendar.iranfair.com/home/detail/672
https://calendar.iranfair.com/home/detail/672
https://calendar.iranfair.com/home/detail/680
https://calendar.iranfair.com/home/detail/680
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تا 6 آذر  3

246 روز دیگر

بیستمین نمایشگاه بین المللی متالورژی(ایران متافو)

مجری: شرکت نمانگر

www.nni.ir شماره تماس 02188203020 -            وب سایت

مدیر ناظر: آقای بیدی021-21912766

تا 6 آذر  3

246 روز دیگر

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

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر: آقای بیدی021-21912766

تا 16 آذر  13

256 روز دیگر

هفتمین نمایشگاه بین المللی شیالت،ابزیان،ماهیگیری وصنایع وابسته

(ITG) مجری: گروه تجارت و اطالعات کوشا

شماره تماس 02188070833 - 02188070844           وب سایت -

مدیر ناظر: آقای عسگری021-21912200

تا 16 آذر  13

256 روز دیگر

نمایشگاه تخصصی کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اورآسیا

مجری: مدیریت تجارت پارس کارن

Eurasia-expo.com شماره تماس 22662821 -            وب سایت

مدیر ناظر:

تا 16 آذر  13

256 روز دیگر

بیست و سومین 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 عسگری021-21912200

https://calendar.iranfair.com/home/detail/682
https://calendar.iranfair.com/home/detail/682
http://www.nni.ir
https://calendar.iranfair.com/home/detail/681
https://calendar.iranfair.com/home/detail/681
https://calendar.iranfair.com/home/detail/679
https://calendar.iranfair.com/home/detail/679
https://calendar.iranfair.com/home/detail/726
https://calendar.iranfair.com/home/detail/726
http://Eurasia-expo.com
https://calendar.iranfair.com/home/detail/683
https://calendar.iranfair.com/home/detail/683
https://calendar.iranfair.com/home/detail/683
http://WWW.BANIAN.IR
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تا 25 آذر  22

265 روز دیگر

بیست و چهارمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ،فناوری و فن بازار

مجری: شرکت نمایشگاهی میالد نور

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

مدیر ناظر: آقای نقوی 021-22662822

تا 25 آذر  22

265 روز دیگر

هفتمین نمایشگاه خشکبار،گیاهان دارویی،زعفران،فناوری،صنایع و خدمات وابسته

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

تا 25 آذر  22

265 روز دیگر

سی مین نمایشگاه بین المللی چاپ،بسته بندی و ماشین آالت وابسته

مجری: شرکت آروین مهر فجر

www.arvinmehrfajr.com شماره تماس 02177656560 - 02177614768           وب سایت

مدیر ناظر: آقای نقوی 021-22662822

تا 5 دی  2

275 روز دیگر

نمایشگاه تخصصی خدمات کسب و کار با رویکرد دانش بنیان

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

تا 5 دی  2

275 روز دیگر

سومین نمایشگاه بین المللی ایران ژئو

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر: آقای بیدی021-21912766

https://calendar.iranfair.com/home/detail/686
https://calendar.iranfair.com/home/detail/686
http://www.miladfair.com
https://calendar.iranfair.com/home/detail/727
https://calendar.iranfair.com/home/detail/727
https://calendar.iranfair.com/home/detail/699
https://calendar.iranfair.com/home/detail/699
http://www.arvinmehrfajr.com
https://calendar.iranfair.com/home/detail/728
https://calendar.iranfair.com/home/detail/728
https://calendar.iranfair.com/home/detail/676
https://calendar.iranfair.com/home/detail/676
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تا 5 دی  2

275 روز دیگر

پنجمین 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:

تا 5 دی  2

275 روز دیگر

نمایشگاه مواد و صنایع شیمیایی

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

تا 15 دی  12

285 روز دیگر

هشتمین نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی تجهیزات و تأسیسات بیمارستانی

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر: آقای عسگری021-21912200

تا 15 دی  12

285 روز دیگر

یازدهمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر: آقای عسگری021-21912200

تا 15 دی  12

285 روز دیگر

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

مجری: مدیریت پروژه های نمایشگاهی

WWW.IRANAGRISHOW.IR شماره تماس 02188379252 - 09150025425           وب سایت

مدیر ناظر: آقای عسگری021-21912200

https://calendar.iranfair.com/home/detail/685
https://calendar.iranfair.com/home/detail/685
https://calendar.iranfair.com/home/detail/685
http://www.gbmnews.ir
https://calendar.iranfair.com/home/detail/729
https://calendar.iranfair.com/home/detail/729
https://calendar.iranfair.com/home/detail/696
https://calendar.iranfair.com/home/detail/696
https://calendar.iranfair.com/home/detail/695
https://calendar.iranfair.com/home/detail/695
https://calendar.iranfair.com/home/detail/694
https://calendar.iranfair.com/home/detail/694
http://WWW.IRANAGRISHOW.IR
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تا 25 دی  22

295 روز دیگر

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

مجری: شرکت دانیال پارس

www.danialpars.ir شماره تماس 09135151121 -            وب سایت

مدیر ناظر: سرکار خانم زنوزی021-21912284

تا 25 دی  22

295 روز دیگر

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی میدکس خانه مدرن، معماری داخلی و دکوراسیون

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر: سرکار خانم زنوزی021-21912284

بهمن تا 5   2

305 روز دیگر

نمایشگاه بین المللی صنایع و ظروف چینی

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

بهمن تا 5   2

305 روز دیگر

هشتمین نمایشگاه بین المللی فرودگاه ، هواپیما، پرواز ، صنایع و تجهیزات وابسته

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

بهمن تا 5   2

305 روز دیگر

سومین نمایشگاه بین المللی آموزش ،خدمات وتکنولوژی های نوین آموزشی وابسته

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

https://calendar.iranfair.com/home/detail/647
https://calendar.iranfair.com/home/detail/647
http://www.danialpars.ir
https://calendar.iranfair.com/home/detail/692
https://calendar.iranfair.com/home/detail/692
https://calendar.iranfair.com/home/detail/730
https://calendar.iranfair.com/home/detail/730
https://calendar.iranfair.com/home/detail/732
https://calendar.iranfair.com/home/detail/732
https://calendar.iranfair.com/home/detail/687
https://calendar.iranfair.com/home/detail/687
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بهمن تا 5   2

305 روز دیگر

نمایشگاه بین المللی صنایع خالق

مجری: شرکت توسعه تجارت مدیریت نمایشگاههای بین المللی نبراس

شماره تماس 02122216271 - 02122206447           وب سایت -

مدیر ناظر:

بهمن تا 15   12

315 روز دیگر

سومین 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:

بهمن تا 15   12

315 روز دیگر

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنایع چوب ، یراق آالت و صنایع وابسته

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر: آقای گلشنی 021-21912522

بهمن تا 15   12

315 روز دیگر

نمایشگاه تحول صنعت خودرو

مجری: نیکا شایستگان تیس(نیکاتیس)

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

مدیر ناظر:

بهمن تا 26   23

326 روز دیگر

سی و هفتمین نمایشگاه ملی صنایع دستی

مجری: شرکت نمایشگاهی آوای موفق ایرانیان

شماره تماس 02122724197 - 02122748739           وب سایت -

مدیر ناظر:

https://calendar.iranfair.com/home/detail/731
https://calendar.iranfair.com/home/detail/731
https://calendar.iranfair.com/home/detail/721
https://calendar.iranfair.com/home/detail/721
http://www.nikaatis.ir
https://calendar.iranfair.com/home/detail/701
https://calendar.iranfair.com/home/detail/701
https://calendar.iranfair.com/home/detail/720
https://calendar.iranfair.com/home/detail/720
http://www.nikaatis.ir
https://calendar.iranfair.com/home/detail/664
https://calendar.iranfair.com/home/detail/664
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بهمن تا 26   23

326 روز دیگر

هفدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر: آقای عسگری021-21912200

بهمن تا 26   23

326 روز دیگر

پنجمین نمایشگاه بین المللی خدمات وتجهیزات هتلداری

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

اسفند تا 6   3

336 روز دیگر

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

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر: آقای عسگری021-21912200

اسفند تا 6   3

336 روز دیگر

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

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر: آقای بیدی021-21912766

اسفند تا 6   3

336 روز دیگر

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی انرژیهای تجدید پذیر

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر: آقای عسگری021-21912200

https://calendar.iranfair.com/home/detail/704
https://calendar.iranfair.com/home/detail/704
https://calendar.iranfair.com/home/detail/702
https://calendar.iranfair.com/home/detail/702
https://calendar.iranfair.com/home/detail/712
https://calendar.iranfair.com/home/detail/712
https://calendar.iranfair.com/home/detail/705
https://calendar.iranfair.com/home/detail/705
https://calendar.iranfair.com/home/detail/709
https://calendar.iranfair.com/home/detail/709
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اسفند تا 16   13

346 روز دیگر

هفتمین نمایشگاه توانمندی های روستاان وعشایر

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر: آقای عسگری021-21912200

https://calendar.iranfair.com/home/detail/711
https://calendar.iranfair.com/home/detail/711

