تقويم سال 1396
ردیف

عنوان نمایشگاه

تاریخ برگزاری

نام مجری

تلفن تماس

1

کنسرت حمید عسگری

 8فروردین

-

-

2

نخستین نمایشگاه تولیدات دانش بنیان،نوآور و صنایع استراتژیک استان قزوین

28-30فروردین

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین

3

028-33695901-4
013-33245262

 1اردیبهشت

-

3-8اردیبهشت

شرکت نمایشگاهی شاندرمن شمال

11-12اردیبهشت

اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین

-

18-22اردیبهشت

شرکت نمایشگاهی آرتا نمانگر

045-33245692

کنسرت فرزاد فرزین
نمایشگاه سوغات و هدایا
نمایشگاه اقوام ملل
پنجمین نمایشگاه کفپوش ها ،موکت و فرش ماشینی
پنجمین نمایشگاه جهیزیه عروس و ملزومات سفره عقد
نمایشگاه بهار ضیافت
جشن رمضان
نمایشگاه علوم قرآنی
یازدهمین نمایشگاه تخصصی مبلمان خانگی (شماره)1
جنگ حامد آهنگی
نهمین نمایشگاه کودک ،نوجوان و سرگرمی
کنسرت رضا صادقی
نخستین نمایشگاه پوشاک،کیف و کفش و چرم
اولین نمایشگاه بورس
کنسرت محسن یگانه
چهارمین نمایشگاه تجهیزات پزشکی ،دندانپزشکی و دارویی
چهارمین نمایشگاه گل و گیاه
نهمین نمایشگاه صنایع دستی
دومین نمایشگاه گیاهان دارویی
نمایشگاه توانمندی های صنایع کوچک و شهرک های صنعتی
کنسرت سیروان خسروی
نمایشگاه دام و طیور و صنایع وابسته
ملل و اقوام
خانه مدرن
نمایشگاه پاییزه و لوازم التحریر
نمایشگاه صنعت و معدن
هشتمین نمایشگاه الکامپ
ششمین نمایشگاه بین المللی انبوه سازان
یازدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان
طال و جواهر
نمایشگاه تخصصی مواد شوینده،آرایشی و بهداشتی
نمایشگاه بین المللی نهاده ها،آبرسانی
نمایشگاه کشاورزی و صنایع وابسته
ششمین نمایشگاه لوستر،چراغهای روشنایی و تزئینی و دکوراسیون داخلی
نمایشگاه پژوهش
مواد غذایی
نمایشگاه فرش دستباف
تابلوفرش
ششمین نمایشگاه چینی بلور و ملزومات آشپزخانه

12-15دی

42

دوازدهمین نمایشگاه مبلمان خانگی(شماره)2

18-22دی

استان قزوین
شرکت نمایشگاهی آرتا نمانگر
شرکت نمایشگاه های بین المللی

43

نمایشگاه قطعات ،لوازم و مجموعه های خودرو
شیرینی و شکالت و نوشیدنی
نمایشگاه لوازم خانگی
نمایشگاه لوازم صوتی و تصویری
نمایشگاه تخصصی درب،پنجره و آسانسور و صنایع مربوطه
نمایشگاه تاسیسات ساختمان و سیستم های سرمایشی و گرمایشی
سیزدهمین نمایشگاه کتاب
بهاره
پنجمین نمایشگاه گل و گیاه
دهمین نمایشگاه صنایع دستی
سومین نمایشگاه گیاهان دارویی
نمایشگاه صنعت
نمایشگاه کاالی استاندارد

26-29دی

استان قزوین
گروه تبلیغاتی باران
-

028-33337744
-

شرکت نمایشگاهی آرتا نمانگر

045-33245692
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1-7خرداد

شرکت نمایشگاهی شاندرمن شمال

16-22خرداد

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین

28خرداد3-تیرماه

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی قزوین

12-16تیر

یکتا سازه قزوین
ستاک
آرمان تجارت
پویا نگر
آمی تیس

19تیر
20-24تیر
25تیر
2-6مرداد
3-6مرداد
 8مرداد
11-13مرداد
15-20مرداد

شرکت نمایشگاهی سفیران

013-33245262
028-33695901-4
028-33691404
9126481821
021-88947808-88930148

028-32249364-5
021-44445270
031-36205327-9
081-38254686

گروه باران
اتحادیه دامداران استان قزوین
شرکت نمایشگاهی سفیران
پویا نگر
اتاق اصناف استان قزوین
-

028-33337744
9129400371
081-38254686
021-44445269
028-33372270-4
-

 23-26آبان

شرکت نمایشگاهی شاندرمن شمال

013-33245262

30آبان3-آذر

آرمان تجارت

028-32249364-5

7-10آذر

پیام نگاران

021-88196955

13-17آذر

گروه باران
شرکت نمایشگاهی شاندرمن شمال
شرکت نمایشگاه های بین المللی

028-33337744
013-33245262

24-27مرداد
29مرداد
31مرداد3-شهریور
5-10شهریور
14-17شهریور
21-28شهریور
مهر ماه
1-5آبان

آبان ماه

20-21آذر
24-29آذر
3-8دی

 2-6بهمن
16-20بهمن

028-33695901-4
045-33245692
028-33695901-4

شرکت نمایشگاهی شاندرمن شمال

013-33245262

 1-7اسفند

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی قزوین

028-33691405

10-18اسفند

-

-

21-25اسفند

شرکت نمایشگاهی سفیران

081-38254686

24-27بهمن

در دست بررسی
در دست بررسی

56
57
58
59
60
61
62

نمایشگاه ورزش و تجهیزات ورزشی
نمایشگاه صنعت برق
نمایشگاه مراکز آموزشی و تجهیزات کمک آموزشی
نمایشگاه توانمندی های صادرات
چاپ و بسته بندی
توانمندی های بانوان
محیط زیست

در دست بررسی
در دست بررسی
در دست بررسی
در دست بررسی
در دست بررسی
در دست بررسی
در دست بررسی

