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

 برگزار کننده ساعت بازديد  زمان برگزاری نـام نمايشـگاه  رديف

1 
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 قرآن و عترت شگاهينما
 یشبان یآقا اصفهان یالملل نیب شگاهيشرکت نما 22-11 نيفرورد 11-22 نمايشگاه حجاب و عفاف

29129491191 

ارديبهشت 11-11 هفدهمین نمايشگاه صنايع دستی و سوغات 1 :  تلفن  اصفهان شگاهيچند منظوره نما یشرکت تعاون 11-21 
 29111192912خانم صادقی:-    21112113224

4 
 
1 

 

لات و آ نیماش ک،یلاست ک،یصنعت پلاست یتخصص شگاهينما نیزدهمیس 

 (ISFAHAN PLAST)وابسته )اصفهان پلاست( زاتیتجه

 (PAINTEX)دهمین نمايشگاه تخصصی رنگ و رزين و پوشش های صنعتی

 21-11 ارديبهشت 22-19
 یآقا21111111919تلفن:   انیپارس ینما ايشرکت سا

 29114321191باباخان  خانم  29111199141یهارون

1 
9 

 دهمین نمايشگاه تخصصی گل و گیاه ، گیاهان دارويی 

 یباغبان نهاده ها و ادوات گلخانه،  ی تخصص شگاهينما نیاول
-4222داخلی  221 41294222 پارس داديشرکت برساز رو 21-11 ارديبهشت 12-29

 خانم خوشرو 29213291311

3 
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آلات و صنايع پانزدهمین نمايشگاه بین المللی صنعت نساجی، پوشاک، ماشین 

 وابسته

 ،یفن یشگاههاي، آزما یشگاهيآزما زاتیو تجه عيصنا یتخصص شگاهينما نیاول

 و خدمات وابسته يیمایش عيصنا ،یخوردگ شيپا

 21-11 خرداد9-4

 شرکت روشا رخداد نقش جهان

خانم آسترکی    29111149111آقای قربانی 

29122249224 

12 
 ،گوهر سنگ ها، طلا، فلزات گرانبهابین المللی  شگاهينما نیشانزدهم

 (GOLDINEX)وابسته  عيلات و صناآ نیماش
خرداد 21-22  

11-21 
 12خرداد  21

 21تا 

 -11291112  انیرانيا ستایچ شيشرکت رو
 29114212121آقای معلمی:

نوزدهمین نمايشگاه تخصصی قطعات ، مجموعه ها و صنايع وابسته خودرو  11
(ISF AUTOPARTS) 

 21-11 تیر1 -خرداد11
 21111111919 تلفن:   انیپارس ینما ايسا شرکت

 29111199141یهارون یآقا

تیر 9-11 دهمین نمايشگاه تخصصی مبلمان خانگی   12  11-21  
-24111219942-41 لیاردب نمانگر آرتا شرکت  

29124919124ی نوروز یآقا  

تیر 11-19 اصفهان( )اينوتکاستان یو فن آور ینوآور شگاهينما نیاول 11  12-13  -- 

14 
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آلات  اقريآلات چوب،  نیو ماش عيصنا یالملل نیب شگاهينما نیکميو  ستیب

 هیو مواد اول

هجدهمین نمايشگاه تخصصی صنايع کوچک و متوسط )تجهیزات و ابزارآلات 

 صنعتی و کارگاهی(

 21-11 تیر 21-22
 22122924121 تلفن    ستایمبتکران چ شرویپ شرکت

 29121411314 گودرزی یآقا

 21-11 مرداد1-تیر29 خدمات کسب و کار و فرانچايز اولین نمايشگاه  11
-آقای شريعت مهر –شرکت ايده تجارت هرمس 

22114112 

19 
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 دوازدهمین نمايشگاه جامع مديريت شهری )خدمات ،حمل و نقل و مبلمان شهری (

 تیحفاظت، امن ،یمنيا زاتیتجه یتخصص شگاهينما نیدوازدهم
 21-11 مرداد 11-12

 -تجارت پگاه رونق شگاهيو نما داديرو تيريشرکت مد
خانم  -داخلی امور نمايشگاه       21119142112و 11

 29122213233-ناوی

 21-11 مرداد  19-22 هفتمین نمايشگاه تشريفات و تسهیلات ازدواج 19
 صدرا شگامیمهراس پ شرکت

 29111919222يیایض یآقا -21112912242تلفن: 

22 
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  دوازدهمین نمايشگاه لوستر و چراغهای تزئینی

 ی و کف پوشنیماش فرش یتخصص شگاهينما نیازدهمي
 21-11 مرداد29-24

 اصفهان  شگاهيچند منظوره نما یشرکت تعاون
 29111192912خانم صادقی: - 21112113224تلفن : 

22 
فولاد، ريخته گری، ماشین آلات پانزدهمین نمايشگاه بین المللی متالورژی، 

 (METALEX )و صنايع وابسته
 22133141411تلفن :-شرکت رستاک پاد ويژن 13-12 شهريور 1-4

 29122291934خانم باقری: 

 8888های داخلیتقویم نمایشگاه  
 85/88/8888ویرایش 

 

http://www.isfahanfair.com/

