تقویم نمایشگاهی سال 1393
ردیف

عنوان نمایشگاه

تاریخ برگزاری

1

نمایشگاه سوغات و هدایا

 31 -25فروردین

2
3
4
5

دومین نمایشگاه کفپوش ها ،موکت و فرش ماشینی
دومین نمایشگاه جهیزیه عروس و ملزومات سفره عقد
پنجمین نمایشگاه کامپیوتر و الکامپ
اولین نمایشگاه اقتصاد و فرهنگ محیط زیست با مدیریت جهادي

6

اولین نمایشگاه تخصصی درب،پنجره و ماشین آالت مربوطه

7
8

اولین نمایشگاه آسانسور و پله برقی
چهارمین نمایشگاه ضیافت رمضان

9
10

هفتمین نمایشگاه کودك ،نوجوان سرگرمی
پنجمین نمایشگاه خانه مدرن

11

سومین نمایشگاه تاسیسات ساختمان و سیستم هاي سرمایشی و گرمایشی

12
13

نمایشگاه فروش پاییزه
دومین نمایشگاه گل و گیاه

14
15

سومین نمایشگاه حمل و نقل عمومی و خدمات شهري
اولین نمایشگاه شرکتهاي دانش بنیان و صنایع هایتك

16
17
18
19
20
21

هشتمین نمایشگاه مبلمان خانگی و دکوراسیون داخلی
اولین نمایشگاه بین المللی تجهیزات دندانپزشکی،پزشکی،داروئی و آزمایشگاهی
اولین نمایشگاه تخصصی مواد شوینده ،آرایشی و بهداشتی
سومین نمایشگاه صنعت برق
اولین نمایشگاه صنایع الکتریکی ساختمان (کلید،پریز و )...
چهارمین نمایشگاه بین المللی نهاده ها  ،آب ،آبرسانی

22
23

چهارمین نمایشگاه کشاورزي و صنایع وابسته
ششمین نمایشگاه بیسکویت و شیرینی و شکالت

24
25
26

سومین نمایشگاه نوشیدنی ها و صنایع وابسته
نهمین نمایشگاه صنایع مواد غذایی و صنایع وابسته

 22-26اردیبهشت
 29اردیبهشت 2-خرداد
 17-20خرداد
 30- 27خرداد
 3-10تیر
 12-18مرداد
 22-26مرداد
 4-7شهریور
 18-27شهریور

 1-4مهر
 15-18مهر

 21-25مهر
 20-23آبان
 11-14آذر
 18-21آذر

 24-28آذر

سومین جشنواره شب ایرانی  -چله ایرانی

27
28
29

سومین نمایشگاه لوستر چراغهاي روشنائی و تزئینی

30

اولین نمایشگاه دکوراسیون داخلی

31
32

هفتمین نمایشگاه دام طیور و صنایع وابسته

 23-26دي

ششمین نمایشگاه قطعات ،لوازم و مجموعه هاي خودرو

30دي لغایت  3بهمن

33

هشتمین نمایشگاه لوازم خانگی

34

هفتمین نمایشگاه لوازم صوتی و تصویري

35
36
37

سومین نمایشگاه بین المللی انبوه سازان

هشتمین نمایشگاه صنعت ساختمان
دهمین نمایشگاه کتاب

38

نمایشگاه فروش بهاره

هفتمین نمایشگاه فرش دستباف
هفتمین نمایشگاه تابلو فرش

7-12دي
16-20دي

 7-11بهمن

28بهمن 1 -اسفند
 4-10اسفند
 14-23اسفند

