
تاریخ پایانتاریخ شروععنوان نمایشگاهشماره
 جمعه يک شنبههشتمين نمايشگاه سوغات و هدايا

1397/02/091397/02/14

 جمعه دو شنبه(ويژه ماه مبارك رمضان  )نمايشگاه ضيافت 

1397/02/241397/02/28

 جمعه دو شنبهسومين نمايشگاه تخصصي خدمات شهري ، مبلمان شهري ، حمل و نقل عمومي و ماشين آالت راه سازي

1397/03/281397/04/01

هفتمين نمايشگاه گل ، گياه ، فضاي سبز و تجهيزات گلخانه اي و ماهيان 

زينتي
 جمعه دو شنبه

1397/03/281397/04/01

هفدهمين نمايشگاه تخصصي لوازم خانگي و محصوالت صوتي و 

تصويري
 جمعه دو شنبه

1397/05/011397/05/05

دومين نمايشگاه تخصصي بانك ، بورس ، بيمه و فرصتهاي سرمايه 

گذاري
 جمعه سه شنبه

1397/05/021397/05/05

 جمعه دو شنبهچهارمين نمايشگاه نمايشگاه توانمنديهاي روستايي

1397/05/081397/05/12

 جمعه دو شنبه(نيمسال اول)نوزدهمين نمايشگاه مبلمان و دكوراسيون داخلي 

1397/05/151397/05/19

 جمعه دو شنبهچهاردهمين نمايشگاه تخصصي سراسري صنايع دستي و هنرهاي سنتي

1397/05/221397/05/26

 جمعه دو شنبههشتمين نمايشگاه كودك ، نوجوان ، سرگرمي ، ورزش و تجهيزات ورزشي

1397/06/051397/06/09

 جمعه دو شنبهدومين نمايشگاه توانمنديهاي بخش تعاون

1397/06/051397/06/09

 جمعه دو شنبهدهمين نمايشگاه تخصصي صنايع غذايي ، شيريني ، شكالت و نوشيدنيها ، صنايع و ماشين آالت وابسته

1397/06/121397/06/16

هفدهمين نمايشگاه تخصصي صنعت ساختمان ، سيستم هاي گرمايشي و 

سرمايشي
 جمعه دو شنبه

1397/07/021397/07/06

 جمعه دو شنبهچهارمين نمايشگاه تخصصي آلومينيوم ايران و صنايع وابسته

1397/07/021397/07/06

 جمعه دو شنبهاولين نمايشگاه تخصصي تجهيزات فروشگاهي

1397/07/231397/07/27

 جمعه سه شنبهدوازدهمين نمايشگاه تخصصي كشاورزي ماشين آالت و صنايع وابسته

1397/07/241397/07/27

سيزدهمين نمايشگاه تخصصي كامپيوتر ، الكترونيك ، مخابرات و 

ماشينهاي اداري
 جمعه دو شنبه

1397/07/301397/08/04

 جمعه دو شنبهچهارمين نمايشگاه تخصصي چاپ ، بسته بندي ، تبليغات و بازاريابي

1397/08/211397/08/25

 جمعه دو شنبه(MADE IN IRAN)دومين نمايشگاه توليد ملي و كاالهاي ايراني 

1397/08/281397/09/02

 جمعه سه شنبهدوازدهمين نمايشگاه تخصصي صنعت ، ماشين آالت ، ابزارآالت صنعتي و صنايع معدني

1397/09/061397/09/09

چهارمين نمايشگاه آموزش ، پژوهش ، مراكز آموزش عالي و تجهيزات 

آموزشي
 جمعه سه شنبه

1397/09/061397/09/09

 جمعه دو شنبهششمين جشنواره يلدا
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1397/09/191397/09/23

 جمعه دو شنبهنهمين نمايشگاه خودرو ، قطعات و صنايع وابسته

1397/10/031397/10/07

 جمعه دو شنبههفتمين نمايشگاه تخصصي ازدواج

1397/10/101397/10/14

 جمعه دو شنبه(نيمسال دوم)بيستمين نمايشگاه مبلمان منزل و دكوراسيون داخلي 

1397/10/241397/10/28

 يک شنبه پنج شنبهنمايشگاه لوازم و تجهيزات حفاظت و ايمني و صنايع وابسته

1397/11/041397/11/07

 جمعه دو شنبهنهمين نمايشگاه منسوجات،صنعت نساجي، ماشين آالت و صنايع وابسته

1397/11/151397/11/19

 جمعه دو شنبهسومين نمايشگاه لباس و پوشاك،البسه چرمي ، كيف و كفش ، ماشين آالت و محصوالت پوست و چرم

1397/11/151397/11/19

 شنبه دو شنبهيازدهمين نمايشگاه سراسري فرش دستباف و تابلو فرش

1397/11/221397/11/27

 شنبه دو شنبهنهمين نمايشگاه سراسري فرش ماشيني

1397/11/221397/11/27

 جمعه دو شنبهاولين نمايشگاه قهوه ، كاكائو ، نوشيدني هاي گرم ، صنايع و تجهيزات وابسته

1397/11/291397/12/03

 جمعه دو شنبهنمايشگاه لوازم و تجهيزات آشپزخانه ،چيني ، بلور

1397/11/291397/12/03

سومين نمايشگاه آرايشي ، بهداشتي شوينده ها و پاك كننده ها ، سلولزي و 

تجهيزات وابسته
 جمعه دو شنبه

1397/12/061397/12/10

 جمعه دو شنبهسومين نمايشگاه تخصصي پزشكي و تجهيزات پزشكي

1397/12/061397/12/10

 جمعه سه شنبه(فروش بهاره  )نمايشگاه عرضه مستقيم كاال 

1397/12/071397/12/17
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