تقویم نمایشگاههای داخلی سال 99

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

( ویرایش )99/10/27
زمان برگزاری

نام نمایشگاه

ردیف

هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت دام  ،طیور و دامپزشکی

1

2

 6-3تیر

شانزدهمین نمایشگاه بینالمللی قطعات ،مجموعهها و صنایع وابسته خودرو

 20-16تیر

3

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت( تجهیزات صنعتی و کارگاهی)

4

هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع چوب  ،ماشین آالت و یراق آالت و مواد اولیه

5

6

7

دهمین نمایشگاه بین المللی دوساالنه صنعت برق -اتوماسیون صنعتی

 5-2مرداد

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی فوالد و متالورژی  ،معدن ،صنایع معدنی

 4-1شهریور

بیست و سومین نمایشگاه بینالمللی صنعت ساختمان

8

دهمین نمایشگاه جامع مدیریت شهری

9

یازدهمین نمایشگاه تخصصی صنایع ایمنی ،مدیریت بحران ،امداد و نجات

 28-25تیر

17-14آبان

 28-30آبان

نوزدهمین نمایشگاه جامع صنعت کشاورزی(مکانیزاسیون  ،آبیاری  ،نهاده ها)

10

11
12
13
14
15
16
17
18

آفتاب مشرق زمین 05136010371 - 05136158
05136014291- 09024680100
شرکت مبنا رخداد آفرین-آقای کمالی
09172177014 -07132302106
شرکت چیستا-آقای خانی
09124977275-02122924526شرکت متحدان توسعه آریا -
خانم داداشی 02122240011
شرکت رستاک پاد ویژن  -آقای بندرچی
09121176930 - 02188346455.9
شرکت سایا نمای پارسیان  -خانم باباخان
03136637474
آفتاب مشرق زمین - 05136158
05136010371-09024680100-05136014291

isfahanvet.ir

isfahanautopart.ir
isfahanisief.ir
isfahanwood.ir
isfahanpower.ir
metalex.ir
isfahanmodernconst.ir

isfahansifex.ir

آفتاب مشرق زمین -05136010371 - 05136158
 19-16دی

اولین نمایشگاه دکوراسیون داخلی و خانه مدرن

اطالعات تماس مجری

وب سایت

 28-24دی

09024680100خانم نصیری 05136014291-

agrovet.ir

شرکت تعاونی چند منظوره نمایشگاه اصفهان
03132618001-6

نوزدهمین نمایشگاه تخصصی تاسیسات سرمایشی گرمایشی
10-6بهمن

نهمین نمایشگاه تخصصی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضالب
هفدهمین نمایشگاه تخصصی جامع صنایع غذایی

18-15بهمن

دومین نمایشگاه تخصصی قهوه و نوشیدنی ها

بیست و سومین نمایشگاه تخصصی  -صادراتی فرش دستباف

شرکت سورنا سپهر پارسیان 03132620788

infexiran.ir

شرکت کارآفرین آتیه روشن -آقای ارحام صدر

چهارمین نمایشگاه تخصصی تجهیزات هتلداری  ،رستوران  ،فست فود  ،کافی شاپ
بیست و چهارمین نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی

شرکت سایا نمای پارسیان 03136637474

isfahantermotec.ir

18-15بهمن

-09131187014-03132235935-

horecaexpo.ir

03132241747
28-24بهمن

 8-3اسفند

شرکت تعاونی چند منظوره نمایشگاه اصفهان
03132618001-6
توسعه ارتباطات پگاه اصفهان آقای میرجمالی
03136283929

آدرس دفتر مرکزی  :اصفهان –خیابان 22بهمن -انتهای خیابان عالمه امینی – تلفن03135008 -03132606601-4:
www.is fahanfair.com

isfahanhometech.ir
isfahancarpex.ir

