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تقویم نمایشگاههای داخلی 8888
ویرایش 8888/88/88

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

بازدید کنندگان محترم تنها مرجع رسمی اطلاع رسانی تقویم برگزاری نمایشگاه اصفهان سایت اینترنتی این شرکت به آدرس WWW.ISFAHANFAIR.IR
بوده و این شرکت هیچ گونه مسئولیتی در خصوص رسانه های متفرقه دیگر در فضای مجازی ندارد.

عنوان نمايشـگاه

رديف

1

هفدهمین نمايشگاه قرآن و عترت

6
1

دوازدهمین نمايشگاه تخصصی اصفهان پلاست

زمان برگزاری

نهمین نمايشگاه تخصصی رنگ و رزين و پوشش های صنعتی
نهمین نمايشگاه گل و گیاه  ،گیاهان دارويی  ،باغبانی و فضای سبز شهری

برگزار کننده

 5-11ارديبهشت

شرکت نمايشگاه بین المللی اصفهان آقای شبانی 19169490190

 61-61ارديبهشت

شرکت سايا نمای پارسیان تلفن11110011919:
آقای هارونی 19111099041خانم باباخان 19154810191

 68ارديبهشت 1-خرداد

شرکت مهراس پیشگام صدرا تلفن11116951641 :
آقای ضیايی19111909611
خانم فیاض

4
5

ششمین نمايشگاه تخصصی تشريفات و تسهیلات ازدواج

0

هشتمین نمايشگاه تخصصی ورزش و تجهیزات ورزشی(تغذيه ،سلامت و خدمات وابسته)

 9-16خرداد

9

پانزدهمین نمايشگاه بین المللی تخصصی صنعت فلزات گرانبها ،طلا و سنگهای قیمتی

 18-61خرداد

شرکت رويش چیستا ايرانیان -19114151165-10695156
خانم حکیمی نیا 19114151165-آقای معلمی19114151165:

8

هجدهمین نمايشگاه بینالمللی قطعات ،مجموعهها و صنايع وابسته خودرو

 60-11خرداد

شرکت سايا نمای پارسیان تلفن11110011919 :
آقای هارونی19111099041

9

هفدهمین نمايشگاه بین المللی تخصصی صنعت(تجهیزات صنعتی و کارگاهی

11

بیستمین نمايشگاه بین المللی تخصصی صنايع و ماشین آلات چوب  ،يراق آلات  ،مواد اولیه

 9-11تیر

شرکت پیشرو مبتکران چیستا تلفن 16166964560
آقای خانی 19164999695

11

نهمین نمايشگاه تخصصی خانه ،مبلمان و دکوراسیون مدرن

 15-19تیر

شرکت تعاونی چند منظوره نمايشگاه اصفهان
تلفن  11116018114 :اقای يوسفی 19111980891

16
11

بیست و يکمین نمايشگاه مادر ،نوزاد و کودك  ،نوجوان
هشتمین نمايشگاه تخصصی تکنولوژی آموزش (دانشگاهها ،آموزشگاههای علمی و

 65-69تیر

تجهیزات آموزشی)

14

يازدهمین نمايشگاه جامع مديريت شهری(خدمات شهری)

15

دوازدهمین نمايشگاه تخصصی تجهیزات ايمنی ،حفاظت ،امنیت

10

پنجمین نمايشگاه تخصصی حمل و نقل و ترانزيت

شرکت ورزش پويا آرنا تلفن 11110688845:داخلی -18
خانم غضنفری 19114489405

شرکت روشا رخداد نقش جهان
19161149164

خانم آسترکی

شرکت مديريت رويداد و نمايشگاه رونق تجارت پگاه
 4-9مرداد

بیستمین نمايشگاه بین المللی تخصصی صنعت دام  ،طیور  ،آبزيان  ،دامپزشکی و فرآورده

11و  15119046111داخلی امورنمايشگاه
آقای طالبی -خانم ناوی

 1-4شهريور

شرکت برساز رويداد پارس تلفن15111519111:
آقای شیبانی19161451118

 11-11شهريور

شرکت رستاك پاد ويژن تلفن16188140455 :
آقای بندرچی -19161190911خانم باقری 19161695984

19

بیست و پنجمین نمايشگاه بینالمللی صنعت ساختمان

 60-69مهر

شرکت نمايشگاه بین المللی اصفهان تلفن11116010011 :
خانم عباسی 19114016111-

61

هفدهمین نمايشگاه بین المللی تخصصی سنگ ،معادن و صنايع وابسته

 64-69آبان

شرکت رستاك پاد ويژن تلفن16188140455 :
آقای بندرچی -19161190911خانم باقری 19161695984

 66-65آذر

شرکت نمايشگاه بین المللی اصفهان تلفن11116010011 :
خانم عباسی 19114016111-

 1-4دی

شرکت نمايشگاه بین المللی اصفهان تلفن11116010016 :
خانم رفسنجانی 19114016111-

 18-61دی

شرکت رستاك پاد ويژن تلفن 16188140455 :
آقای بندرچی -19161190911خانم باقری 19161695984

64

چهاردهمین نمايشگاه صنعت خودرو

 0-11بهمن

شرکت مديريت رويداد و نمايشگاه رونق تجارت پگاه
تلفن11:و15119046111داخلی امورنمايشگاه
آقای طالبی -خانم ناوی

65

بیست و ششمین نمايشگاه بینالمللی لوازم خانگی ()HomeTec

 69-11بهمن

شرکت نمايشگاه بین المللی اصفهان تلفن11116010016 :
خانم رفسنجانی 19114016111-

19
18

61
66
61

های لبنی صادراتی
چهاردهمین نمايشگاه بین المللی تخصصی تخصصی متالورژی ،فولاد ،ريخته گری ،ماشین
آلات و صنايع وابسته

بیست و يکمین نمايشگاه بینالمللی تجهیزات و تأسیسات سرمايشی و
گرمايشی()Termotec
نوزدهمین نمايشگاه تخصصی صنايع مبل و دکوراسیون خانگی ()Isfahan Furnex

سومین نمايشگاه تخصصی سیمان ،معدن و صنايع معدنی  ،ماشین آلات و تجهیزات
وابسته

دفتر مرکزی  :اصفهان خیابان علامه امینی روبروی خیابان فردوس 85853882 888 22882288
محل برگزاری  :اصفهان کمربندی شرق محل دائمی برگزاری نمایشگاههای بین المللی استان اصفهان 85858085880

www.isfahanfair.ir
@isfahanfair

