
 9318سال   شهرآفتاب المللی بین  های برگزاری نمایشگاه تقویم

 های تحت پوششسالن مجری تاریخ برگزاری عناوین نمایشگاه ردیف

سرمایه گذاری، طراحی مهندسی و -نمایشگاه بین المللی تخصصی هتل دومین 9

 HODEC EXPO -ساخت

 منیر تجهیز امین :شرکت 89 اردیبهشت 5لغایت  3

 11033444-11033444تلفن:

 .WWW. monirexpo.com وب سایت:

 ملل

مدیریت، آموزش تجهیزات و -نمایشگاه بین المللی تخصصی هتلداری دومین 2

 HOTEL EXPO -اقالم مصرفی هتل

 منیر تجهیز امین :شرکت 89 اردیبهشت 5لغایت  3

 11033444-11033444تلفن:

 .WWW. monirexpo.com وب سایت:

 ملل

 آوا پیک تحریر ایران :شرکت 89تیر  41لغایت  44  لوازم التحریر، مهندسی و اداریششمین نمایشگاه بین المللی  3

  55084834-55084808-44443848تلفن: 

 www.iranpenex.comوب سایت:

 

A4-A5 

 

 

 شرکت :داتیس صنعت 89تیر 44لغایت  49 ایران صنایع کوچکدومین نمایشگاه بین المللی   4

   99805989/ 99805988 :تلفن 

 

A5 



 های تحت پوششسالن مجری تاریخ برگزاری عناوین نمایشگاه ردیف

 ویونا آریا ویژنشرکت:  89مرداد 45لغایت  44 هوابست صنایع و نوازی هتل،مهمان تجهیزاتبین المللی تخصصی  نمایشگاه اولین 5

 11949944-11949944تلفن: 

A4-A5 

 ایرانیان مهر آفرینان کارشرکت:  89شهریور  9لغایت  5 اولین نمایشگاه بین المللی ماشین آالت و تجهیزات دست دوم 6

   88058987-88044097 تلفن:

A4 

 شرکت گروه تاناشرکت:  89شهریور  9لغایت  5 صنعت گاز ایرانبین المللی دومین نمایشگاه  7

 549-549/74019871-740198845 تلفن:

www.tana-group.com 

A5 

 شرکت گروه تاناشرکت:  89شهریور  9لغایت  5  اولین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنایع پایین دستی نفت ایران 8

 549-549/74019871-740198845 تلفن:

www.irandownstream.com 

A6- ملل 

ها و سومین  نمایشگاه بین المللی  ماشین آالت و ادوات کشاورزی، باغبانی ، نهاده 1

 سیستمهای آبیاری

 برساز رویداد پارسشرکت:  89مهر  5لغایت 4

 15994544-99754959 تلفن:

www.eventsportal.ir 

A4-A5 

 برساز رویداد پارسشرکت:  89مهر  43لغایت 44 چاپ ، بسته بندی و فرآورده ها بین المللی  سومین نمایشگاه 91

 15994544-99754959 تلفن:

www.eventsportal.ir 

A4-A5 

http://www.tana-group.com/


 های تحت پوششسالن مجری تاریخ برگزاری عناوین نمایشگاه ردیف

سومین نمایشگاه بین المللی تخصصی تجهیزات آشپزخانه صنعتی، فست فود ها، هتل  99

 ها و صنایع وابسته

 مبادالت نوین هزاره سوم شرکت : 89مهر  44لغایت 48

 00153830-00153530تلفن: 

 www.3mfair.com 

A5 

 تیراژه سازان سحرشرکت:  89آبان  44لغایت 8 اولین نمایشگاه بین المللی رباتیک ایران 92

 50478999074تلفن: 

www.iirex.ir 

A4-A5-A6 

 اداری همکف -ملل

سومین نمایشگاه تخصصی صنعت چوب، ماشین آالت، ابزاریراق آالت و تجهیزات  93

 وابسته  

 چیستاشرکت:  89آبان  41لغایت 44

   44841540-34تلفن: 

www.chistafair.com 

 

A5 

 شرکت: نو اندیشان صنعت و تجارت سمن 83 آبان 41لغایت  44  آزمایشگاهیسومین نمایشگاه بین  المللی مواد،تجهیزات و صنایع شیمیایی و  94

 99340139   99345849-44تلفن: 

www.cliexpo.ir 

A4 

  ایران جمهوری اسالمی چهارمین نمایشگاه توانمندیهای صادراتی 95

 

 رویدادتوسعه و صنعت شرکت:  89آذر 4آبان لغایت 49

 33413313تلفن:

www.iranexpo.com 
www.irantsn.com 

 

A4-A5 

http://www.chistafair.com/
http://www.cliexpo.ir/
http://www.iranexpo.com/


 های تحت پوششسالن مجری تاریخ برگزاری عناوین نمایشگاه ردیف

 شرکت: ویونا آریا ویژن 89آذر 9لغایت  5 نهمین نمایشگاه بین المللی شهربازی، تفریحات ، سرگرمی ، صنایع و تجهیزات وابسته 96

 11949944-11949944تلفن: 

www.amtech.ir 

A4-A5 

 شرکت: نیکا شایستگان تیس 89آذر  43لغایت 41 دومین نمایشگاه بین المللی  پسماند ، بازیافت ، صنایع و تجهیزات وابسته 97

 44053443تلفن: 

www.iwex.nikatis.ir 

A4-A5 

 چیستاشرکت:  89دی  43لغایت  41 اوقات فراغت سومین نمایشگاه ورزش، جوانان و 98

   44841540-34تلفن: 

www.chistafair.com 

A5 

 شرکت آوا پیک تحریر ایران 89بهمن ماه  دومین نمایشگاه فرش ماشینی،موکت کفپوش،دیوارپوش و ماشین آالت وابسته 91

 55084834-55084808-44443848تلفن: 

A4-A6 

 مدیریت تجارت و رویداد آرساشرکت:  89بهمن  5لغایت  4 نمایشگاه بین المللی  تهران پالست سومین 21

 50478907595 تلفن:

 

A5 

 ایرانیان مهر آفرینان کارشرکت:  89بهمن  49لغایت  45 اولین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران 29

   88058987-88044097 تلفن:

www.kmi-world.com 

 

A5 

http://www.kmi-world.com/


 های تحت پوششسالن مجری تاریخ برگزاری عناوین نمایشگاه ردیف

 شرکت: ایده تجارت هرمس  89بهمن  43لغایت  41  چهارمین نمایشگاه بین المللی خودرو تهران 22

 99443850تلفن: 

www.hermesbi.com 

www.tehranautoshow.ir 

A4-A5-A6 

 شرکت: ایده تجارت هرمس  89بهمن  43لغایت  41 دومین نمایشگاه بین المللی قطعات ،لوازم یدکی و خدمات پس از فروش 23

 99443850تلفن: 

www.hermesbi.com 

A4-A5-A6 

 

http://www.hermesbi.com/

