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ISF.ED.F06.00 
        

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

 برگزار کننده  زمان برگزاری  نمايشـگاه   عنوان  رديف 
 یشبان یآقا  اصفهان یالملل نیب شگاهيشرکت نما ارديبهشت 5-10 هفدهمین نمايشگاه قرآن و عترت   1

09129476396 

2 
3 

 Isfahanplast) (پالست اصفهان یتخصص شگاهينما  دوازدهمین 

 (Paintex) یصنعت یها  پوشش و نيرز و رنگ یتخصص شگاهينما نهمین
   03136633939تلفن:   انیپارس ینما ايشرکت سا ارديبهشت  23-20

 09354806393باباخان  خانم  09131697641یهارون یآقا 

4 
5 

 (FloPlant) دارويی گیاهانو  گیاه و گلتخصصی    نمايشگاه نهمین

 (Ceremonex)ازدواج التیتسه و فاتيتشر ی تخصص نمايشگاه نیششم

 1-بهشتيارد 28

 خرداد 

 03132750240تلفن:    صدرا  شگام یمهراس پ شرکت
 

 09131767200يیایض یآقا        اضیخانم ف

 خرداد 9-12  ورزش و تجهیزات ورزشی)تغذيه، سالمت و خدمات وابسته(   تخصصی  نمايشگاه نیهشتم 6
   18داخلی  03136288845تلفن:  شرکت ورزش پويا آرنا 

 09134489465 ی خانم غضنفر

7 
طال، فلزات گرانبها، گوهر سنگ ها، ماشین آالت و صنايع  یتخصص شگاهينما نیپانزدهم

 (Goldinex)وابسته
 خرداد  21-18

 - 36275152  انیرانيا ستایچ شيشرکت رو
آقای  09134050125-این یمیخانم حک 

 09134050125معلمی:

 خرداد 30-26 (ISF AutoParts)خودرو وابسته عيصنا و هامجموعه قطعات، تخصصی شگاهينما نیهجدهم 8
   03136633939 تلفن:   انیپارس ینما ايسا شرکت

 09131697641یهارون یآقا 

9 

10 

 ی کارگاه و یصنعت زاتیتجه) صنعت یتخصص شگاهينما نیهفدهم

 هیاول مواد ، آالت راقي ،  چوب آالت نیماش و عيصنا  ی تخصص شگاهينما نیستمیب
 ریت 10-7

 02122924526 تلفن    ستایمبتکران چ شرویپ شرکت
 09124977275 یخان یآقا

 تیر 15-19 مبلمان خانگی  یتخصص شگاهينما نینهم 11
 اصفهان  شگاهيچند منظوره نما یتعاونشرکت 
 09130786870 اقای يوسفی    03132618004تلفن : 

12 
13 

 ( یشهر خدمات)یشهر  تيريمد جامع نمايشگاهيازدهمین 

   ترانزيت و نقل و حملتخصصی  نمايشگاهپنجمین 
 مرداد  7-4

 تجارت پگاه   رونق شگاهيو نما دادي رو تيريشرکت مد
 

 نمايشگاه  داخلی امور     05137642330و 31
 09120238288-خانم ناوی - 

 شهريور  4-1 (Isfahan Vet)دامپزشکی و صنعت دام ، طیور تخصصی  بیستمین نمايشگاه بین المللی  14
  05131519000تلفن:   پارس داديشرکت برساز رو

 09120453018یبانیش یآقا

15 
 عيصنا و آالت نیماش ،یگر ختهير فوالد، ،یمتالورژچهاردهمین نمايشگاه بین المللی تخصصی 

 (Metalex)وابسته
 ور يشهر 10-13

 02188346455 تلفن:   ژنيشرکت رستاک پاد و
 09120295784 یخانم باقر  -09121176930یبندرچ یآقا  

 شهريور   21-25 پنجمین نمايشگاه لیزينگ و فروش اقساطی   16
   03136633939تلفن:   انیپارس ینما ايشرکت سا

    09131697641یهارون یآقا 

 ی هتلداری و گردشگر، یدست عيصنا  یتخصص شگاهينما  نیدوازدهم 17
  (Isfahan Tourism)  

 مهر11-7
 شرکت کیان فرتاک هستی  

 09134085890  آقای حیات بخش

 مهر  29-26 (Isfahan Build Expo)ساختمان صنعت بین المللی شگاهينمابیست و پنجمین  18
شرکت نمايشگاه بین المللی اصفهان    تلفن:   

 09134632313-خانم رفسنجانی -03132606602

 آبان  7-4 (Isfahan Electro) یصنعت ونیبرق و اتوماس عيصنا یتخصص شگاهينما  نیدوازدهم 19
 02122924526 تلفن    ستایمبتکران چ شرویپ شرکت

 09123436854 گودرزی یآقا

20 
 

21 

 (InFex)وابسته  زاتیآالت و تجه نیماش ،يیغذا عيصنا یتخصص شگاهينما نینوزدهم

 عيو صنا ی، چاپ ، بسته بند غاتیو تبل  یابيبازار  یتخصص شگاهينما  نیدوازدهم

 (InPex)وابسته

 آبان  17-14
 4200داخلی  021 41074000 پارس داديشرکت برساز رو
 آقای نقی زاده  09018296264

 آبان  27-24 (Isfahan Stone)و صنايع وابسته ، ماشین آالتسنگ، معادن تخصصیهفدهمین نمايشگاه  22
 02188346455 تلفن:   ژنيشرکت رستاک پاد و

 09120295784 یخانم باقر  -09121176930یبندرچ یآقا 

 آذر 3-6   خودرو صنعت نمايشگاهشانزدهمین  23
 تجارت پگاه   رونق شگاهيو نما دادي رو تيريشرکت مد

 09120238288 خانم ناوی    - 05137642330و31تلفن: 

 آذر 14-10 (Isfahan Furnex) نمايشگاه تخصصی صنايع مبل و دکوراسیون خانگی نینوزدهم 24
 یآقا-04533257940-45 لیاردب نمانگر آرتا شرکت

 09124757504ی نوروز

 آذر  25-22 ( Termotec) المللی تجهیزات و تأسیسات سرمايشی و گرمايشینمايشگاه بین  نیکميو  ستیب 25
شرکت نمايشگاه بین المللی اصفهان    تلفن:   

 09134632311-خانم عباسی -03132606601

 دی 3-آذرAgro Mac- 30یکشاورز جامع یالملل نی ب شگاهينما بیست و دومین  26
 تجارت پگاه   رونق شگاهيو نما دادي رو تيريشرکت مد

 09120212531آقای عاجزی   – 05137642330و31تلفن:

 دی  8-11 سومین نمايشگاه منسوجات ، دکوراسیون و تزئینات خانگی  27
 اصفهان  شگاهيچند منظوره نما یشرکت تعاون

 09132651120آقای قربانی     03132618004تلفن : 
28 
29 

 زيست طی آالت ، مح نیو ماش زاتیبازار ، صادرات، تجه -مانیصنعت س یالملل نسومین نمايشگاه بی

 وابسته  زاتیخدمات و تجه ،یو راهساز یآالت معدن نی و ماش عي صنا یتخصص شگاهي نما نیدوازدهم
 دی  21-18

 02188346455شرکت رستاک پاد ويژن  تلفن : 
 09120295784خانم باقری  -09121176930آقای بندرچی

30 
تجهیزات فست فود ، هتل،  -چهارمین نمايشگاه تخصصی قهوه ، نان ، شیرينی، شکالت 

 ( Isf Cafe show)رستوران
 دی  30-27

آقای ارحام صدر   -شرکت کارآفرين آتیه روشن 
09131187014 -03132120268-9 

 بهمن 10-5 ( Carpex)صادراتی فرش دستباف  - نمايشگاه تخصصی  نیو پنجم ستیب 31
اصفهان    تلفن:    یالملل نیب شگاهيشرکت نما

 09134632311- یعباس خانم 03132606601

  اسفند  1-بهمن  27 ( Home Tec) خانگی  لوازم تخصصی نمايشگاهبیست و ششمین  32
 شرکت مدبران بین الملل ماهکوه  آقای بیات 

   09363770628خانم صانعی  : 

33 
34 
35 

 بیست و يکمین نمايشگاه مادر ، نوزاد و کودک و نوجوان 

 هشتمین نمايشگاه تخصصی تکنولوژی آموزش 

 تخصصی فیلم و عکس، تجهیزات صوتی، تصويری نورپردازی و خدمات وابسته  اولین نمايشگاه 

 اسفند  12-8
آقای قربانی -شرکت روشا رخداد نقش جهان   

 09120049024خانم آسترکی    09131147156

 1401هاي داخلي تقويم نمايشگاه
 07/09/1401ويرايش                                       

 

 شرکت نمايشگاه هاي بین المللي استان اصفهان 
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