
 های بین المللی شهرآفتابمحل دائمی نمایشگاه 89عناوین نمایشگاهی سال 

 61/40/89 بروز رسانی 

 

 

  

 سالن تلفن  / وب سایت تاریخ برگزاری برگزارکننده عنوان نمایشگاه ردیف

 دومین نمایشگاه تخصصی مدیریت هتلداری، آموزش،تجهیزات و اقالم مصرفی 1
 شرکت منیر تجهیز امین

 89اردیبهشت  5لغایت  3
11033414-11033444 

WWW. monirexpo.com 

 ملل

 دومین نمایشگاه  تخصصی طراحی  مهندسی ساخت هتل، سرمایه گذاری 4
 شرکت منیر تجهیز امین

 89اردیبهشت  5لغایت  3
11033414-11033444 

WWW. monirexpo.com 

 ملل

 مهندسی و اداریششمین نمایشگاه بین المللی   لوازم التحریر،  3
 شرکت آوا پیک تحریر ایران

 89تیر  11لغایت 11 
44443818-55081808  

www.iranpenex.com 

A4,A5 

 A5,A6   99545934-99510388 89شهریور  9لغایت  1 طرح ساز گوهرشرکت  نمایشگاه تخصصی فرش ماشینی ایران 1

 دومین نمایشگاه بین المللی صنعت گاز ایران 5
 تاناشرکت گروه 

 89شهریور 9لغایت  5
345198814-440/34519331-440 

www.tana-group.com 

A4 

 اولین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنایع پایین دستی نفت ایران 0
 شرکت گروه تانا

 89شهریور 9لغایت  5
345198814-440/34519331-440 

www.tana-group.com 

A4 

 ها نهاده،باغبانیسومین  نمایشگاه بین المللی  ماشین آالت و ادوات کشاورزی،  3
 شرکت برساز رویداد پارس

 89مهر  5لغایت  4
99341940-14994414 

www.eventsportal.ir 

A4,A5 

 چاپ ، بسته بندی و فرآورده هاسومین نمایشگاه بین المللی   9
 شرکت برساز رویداد پارس

 89مهر  13لغایت  14
99341940-14994414 

www.eventsportal.ir 

A4,A5 

8 

سومین نمایشگاه بین المللی تخصصی تجهیزات آشپزخانه صنعتی، فست فودها هتل 

 ها و صنایع وابسته

 شرکت مبادالت نوین هزاره سوم

 89مهر  44لغایت  18

 00153830-00153530تلفن: 

 www.3mfair.com 

A5 

 A4-A5 11940914-11940914 89آبان  4مهر لغایت 48 شرکت ویونا آریا ویژن اولین نمایشگاه  بین المللی مهمان نوازی ، هتل و صنایع وابسته 14

 

 نمایشگاه بین المللی رباتیک ایراناولین 

 

 

 

 

 شرکت تیراژه سازان سحر

 89آبان  14لغایت  8

 

 

 

 

 

 

 

 

 45133099534تلفن: 

www.iirex.ir 

A4,A5 
A6-ملل 

همکف 

 اداری

11 

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


 عنوان نمایشگاه ردیف
 برگزارکننده

 تاریخ برگزاری
 سالن تلفن  / وب سایت

14 
سومین نمایشگاه تخصصی صنعت چوب، ماشین آالت، ابزاریراق آالت و تجهیزات 

 وابسته  

 شرکت چیستا

 89آبان  41لغایت 41

   44841540-31تلفن: 

www.chistafair.com 

A5 

 سومین نمایشگاه بین  المللی مواد،تجهیزات و صنایع شیمیایی و آزمایشگاهی 13
 شرکت تجارت سمن

 89آبان  41لغایت  41
 99340139   99315849-14تلفن: 

www.cliexpo.ir 

A4 

11 
اولین نمایشگاه بین المللی معماران،کارفرمایان و دکوراسیون داخلی همزمان با 

 جشنواره ملی معماران و کارفرمایان

 شرکت چیستا

 89آبان  41لغایت 41

   44841540-31تلفن: 

www.chistafair.com 

A6 

 صادراتی ایرانچهارمین نمایشگاه توانمندیهای  15

 شرکت توسعه و صنعت رویداد

 89آذر 1آبان لغایت  49 

 33413313تلفن:

www.iranexpo.com 
www.irantsn.com 

A4,A5 
 

 نهمین نمایشگاه بین المللی شهربازی، تفریحات ، سرگرمی ، صنایع و تجهیزات وابسته 10
 شرکت ویونا آریا ویژن 

 89آذر 9لغایت  5
 11940914-11940914تلفن:   

www.amtech.ir 

A4,A5 
 

 A6 44055845-44004394 89آذر 9لغایت  5 شرکت کار آفرینان مهر ایرانیان اولین نمایشگاه بین المللی ماشین آالت و تجهیزات دست دوم 13

 ، صنایع و تجهیزات وابسته دومین نمایشگاه بین المللی  پسماند ، بازیافت 19
 شرکت نیکا شایستگان تیس

 89آذر  13لغایت 11
 44053443تلفن: 

www.iwex.nikatis.ir 

A4,A5 
 

 A6 00153830-00153530تلفن:  89آذر  13لغایت  11 شرکت مبادالت نوین هزاره سوم نمایشگاه بین المللی ابزار، یراق و صنایع وابستهدومین  18

 A5   99854089/ 99854083 89دی  13لغایت  14 شرکت داتیس صنعت دومین نمایشگاه تخصصی  صنایع کوچک ایران 44

 سومین نمایشگاه ورزش، جوانان و اوقات فراغت 41
 شرکت چیستا

 89دی  43لغایت 41
   44841540-31تلفن: 

www.chistafair.com 

A5 

44 
زی اب بادومین دوره نمایشگاه تخصصی مادر،نوزاد،کودک،سیسمونی و جشنواره اسب

 ایو بازیهای فکری و رایانه

 شرکت چیستا

 89دی  43لغایت 41

   44841540-31تلفن: 

www.chistafair.com 

A4 

 سومین نمایشگاه بین المللی  تهران پالست 43
 شرکت تجارت و رویداد آرسا 

 89بهمن  5لغایت  4
 45133053494تلفن: 

www.tehranplast.com 

A5 

 تهراناولین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان  41

 شرکت کار آفرینان مهر ایرانیان

 89بهمن  19لغایت  15

44004394-44055845- 44004384 

 نمابر

A5 

 چهارمین نمایشگاه بین المللی خودرو تهران 45

 شرکت ایده تجارت هرمس

 89بهمن  43لغایت  41

 99143850تلفن: 

www.hermesbi.com 
www.tehranautoshow.ir 

A4,A5 
A6 

 دومین نمایشگاه بین المللی قطعات ،لوازم یدکی و خدمات پس از فروش 40

 شرکت ایده تجارت هرمس

 89بهمن  43لغایت  41

 99143850تلفن: 

www.hermesbi.com 
www.tehranautoshow.ir 

A4,A5 
A6 

 برگزار نمی شود              معلوم نیست              تاریخ جدید                 یشگاه جدید انم                شدهبرگزار 
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