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  1400هاي داخلي تقويم نمايشگاه 

 برگزار کننده زمان برگزاری نـام نمايشـگاه  رديف

1 
 ماهیان تزئینی-یداروئ اهانیگ اه،یگ و گل یتخصص گاهشینما نینهم

 اردیبهشت 10-5
 هیمرض خانم -03132618004 اصفهان شگاهینما منظوره چند یتعاون شرکت

 09398359254 یدمعلمیس

2 
3 
4 

 وابسته  خدمات و هیتغذ ورزش، سالمت، ، آموزش یتخصص شگاهینما نینهم 

  ها ندهیشو ،یشیآرا ،یبهداشت  محصوالت و عیصنا یتخصص شگاهینما نینهم

 فاتیتشر یتخصص شگاهینما نیپنجم

 اردیبهشت 23-18

 یرگانیب هیمرض خانم -03132618004 اصفهان شگاهینما منظوره چند یتعاون شرکت

09138346360 

5 
 آبزیان -یدامپزشک و وریط ، دام صنعت یالملل نیب شگاهینما نینوزدهم

 اردیبهشت 31-28
-09128919833یرانیا یآقا-05131519000پارس دادیرو برساز شرکت

 09130453018آقای شیبانی-09120453019

6 

7 

 یمتیق یسنگها و طال گرانبها، فلزات صنعت یالملل نیب شگاهینما نیچهاردهم

 یگذار هیسرما یها فرصت و مهیب بانک، بورس، شگاهینما نیششم
 خرداد 8-5

 یمیرح نرگس خانم -03132618003 اصفهان شگاهینما منظوره چند یتعاون شرکت

09138246003 

8 

9 

 خودرو وابسته عیصنا و هامجموعه قطعات، یالمللنیب شگاهینما نیهفدهم

 خرداد 18-21 خودرو صنعت شگاهینما نیشانزدهم
 09354806393باباخان خانم -03136633939 انیپارس ینما ایسا شرکت

 (یادار– یخانگ) مدرن ونیدکوراس و مبلمان شگاهینما نیهشتم  10
 

 09124757504ی نوروز یآقا-04533257940-45 لیاردب نمانگر آرتا شرکت تیر 4-خرداد  31

11 

12 

 ( یکارگاه و یصنعت زاتیتجه) صنعت یالملل نیب شگاهینما نیشانزدهم

 تیر   17-20 ، یراق آالت ، مواد اولیه چوب آالت نیماشصنایع و   یالملل نیب شگاهینما نینوزدهم
 02122924526 -شرکت پیشرو مبتکران چیستا

 09124977275آقای خانی -09121774384 آقای طیبی نژاد

13 

14 

 الکترونیک و اتوماسیون صنعتی -یازدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت برق

 دوازدهمین نمایشگاه لوستر و چراغهای تزئینی
 مرداد 8-4

 -091381083740 ییایض یآقا-03132750240 صدرا شگامیپ مهراس شرکت

09138094661 

 09354806393باباخان خانم  -03136633939 انیپارس ینما ایسا شرکت مرداد  14-18 یاقساط فروش و نگیزیل شگاهینما نیچهارم 15

16 
 یمتالورژ و فوالد یالملل نیب شگاهینما نیزدهمیس

 وریشهر5-2
خانم  -09121176930آقای بندرچی  -02188346455شرکت رستاک پاد ویژن 

 09120295784باقری 

شهریور  13-10 (لجستیک – ترانزیت – نقل و حمل)  یشهر تیریمد جامع یتخصص شگاهینما نیازدهمی 17     

شهریور 21-18 اصفهان یدست عیصنا و یگردشگر صنعت شگاهینما نیدوازدهم 18   

19 
20 
21 

 ینساج صنعت  یتخصص شگاهینما نیچهاردهم

 و کف پوش ینیماش فرش یتخصص شگاهینما نیازدهمی

 منسوجات شگاهینما نیهفتم

 شهریور 29-26

09131147156آقای مجید قربانی- شرکت روشا رخداد نقش جهان  

09120049024حانم مسکینان   

  مهر 7-13 نمایشگاه سراسری کتاب اصفهان 22

23 
24 

 شکالت و ینیریش ، نان ، نهایدینوش ، قهوه  یتخصص شگاهینما نیسوم

 شاپ یکاف ، فود فست ، رستوران ، هتل زاتیتجه یتخصص شگاهینما نیپنجم
 مهر 23-20

 

25 
 و ،محصوالت یبند ،بسته یفرآور) ییغذا عیصنا جامع یتخصص  شگاهینما نیهجدهم

 خدمات
 آبان 1 –مهر  28

 

آبان 10-6 ساختمان صنعت جامع یالمللنیب شگاهینمابیست وچهارمین  26 09131697641آقای هارونی - 03136633939 انیپارس ینما ایسا شرکت   

27 
  ی ، فناوری های دیجیتالادار ونیاتوماس ، وتریکامپ یالمللنیب شگاهینمابیست وششمین 

آبان 18-21  
 یرگانیب هیمرض خانم -03132618004 اصفهان شگاهینما منظوره چند یتعاون شرکت

09138346360 

28 
 شانزدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ، معادن و صنایع وابسته

 آبان 27-30
خانم  -09121176930آقای بندرچی  -02188346455رستاک پاد ویژن شرکت 

 09120295784باقری 

29 
 ( زراعت ، یاریآب ، ونیزاسیمکان)یکشاورز صنعت جامع یالملل نیب شگاهینمابیستمین 

آذر 9-12  
 -091381083740یی ایض یآقا-03132750240 صدرا شگامیپ مهراس شرکت

09138094661 

آذر 21-26 (Carpex) دستباف فرش صادراتی - تخصصی شگاهینمابیست و چهارمین  30   

31 
32 

 یبهداشت یسهایسرو و رآالتی،ش کیسرام ، یکاش یتخصص شگاهینما نیزدهمیس

 استخر سونا حمام آشپزخانه زاتیتجه شگاهینما
 دی 4-1

 

 09131697641آقای هارونی - 03136633939 انیپارس ینما ایسا شرکت ید9-12 یشگاهیآزما و یدندانپزشک ، یپزشک زاتیتجه و عیصنا یالملل نیب شگاهینما نیپانزدهم 33

 09130879842آقای قابضی -03136516696آبادگران سازان اسپادانا شرکت ید21-24 خانگی دکوراسیون و مبل صنایع تخصصی شگاهینما  جدهمینه 34

 بهمن4-ید 30 (termotec)گرمایشی و سرمایشی ساتیتأس و تجهیزات المللیبین شگاهینمابیستمین  35
 یمیرح نرگس خانم -03132618003 اصفهان شگاهینما منظوره چند یتعاون شرکت

09138246003 

36 
37 

  پالست اصفهان یتخصص شگاهینما نیدوازدهم

 یصنعت یها پوشش و نیرز و رنگ شگاهینما نینهم
 بهمن 15-12

 09131697641آقای هارونی - 03136633939 انیپارس ینما ایسا شرکت

بهمن 21-25 (Hometech) خانگی لوازم المللیبین شگاهینمابیست و پنجمین  38  -091381083740یی ایض یآقا-03132750240 صدرا شگامیپ مهراس شرکت 

09138094661 

39 
 نمایشگاه دکوراسیون داخلی و خانه مدرندومین 

اسفند 3-6  
 -091381083740یی ایض یآقا-03132750240 صدرا شگامیپ مهراس شرکت

09138094661 

http://www.isfahanfair.com/

