تقویم نمایشگاهی سال 1398
ردیف

عنوان

زمان برگزاری

مجری

شماره تماس

1

جشن عیدانه

3-9فروردین

-

-

2

سوغات و هدایا و صنایع دستی

26-30فروردین

شرکت سورنا پیشرو الوند

09126481821

3

سومین نمایشگاه ویژه بانوان

2-6اردیبهشت

شرکت توسعه جویان جوان قزوین

028-33357089

4

هفتمین نمایشگاه جهیزیه عروس و ملزومات ازدواج

5

هفتمین نمایشگاه فرش ماشینی،موکت و کفپوش

9-13اردیبهشت

شرکت پیام نگاران فاطر

021-88196955

6

نمایشگاه بهارضیافت

15-22اردیبهشت

شرکت طرح و توسعه

028-33357823

7

سومین برنامه فرهنگی جشن رمضان

28اردیبهشت12-خرداد

شرکت طرح و توسعه

09195205006

8

نهمین نمایشگاه گل و گیاه،گیاهان دارویی(یک)

9

نمایشگاه صنایع دستی

20-24خرداد

شرکت جلوه گستر افق آینده

09338194035

10

پانزدهمین نمایشگاه مبلمان و دکوراسیون داخلی(یک)

10-14تیر

اتحادیه درودگران قزوین

028-33579414

11

سومین نمایشگاه پوشاک  ،کیف و کفش،چرم

12

دومین نمایشگاه منسوجات

شرکت آرمان تجارت فردای ماندگار

028-32249365

13

دومین نمایشگاه دُرّ ماندگار(گرامیداشت هفته عفاف و حجاب)

-

-

14

سومین نمایشگاه خانه ایرانی و کاالی ایرانی

31تیر4-مرداد

شرکت آرمان تجارت فردای ماندگار

028-32249365

15

دومین نمایشگاه تخصصی ویژه ورزش،سالمتی وتناسب اندام

16

یازدهمین نمایشگاه سرگرمی و اسباب بازی

7-11مرداد

شرکت توسعه جویان جوان قزوین

028-33357089

17

نمایشگاه جهیزیه و ملزومات ازدواج

14-18مرداد

شرکت نمایشگاه بین المللی قزوین

028-33354093

18

نمایشگاه رفع نیازهای فناوری صنایع کوچک و متوسط منطقه ای استان قزوین

23-25مرداد

19

کنسرت علیرضا طلیسچی

20

سومین نمایشگاه و جشنواره فرهنگ کهن ایرانی

21

کنسرت اشرف زاده

22

دهمین دوره نمایشگاه خانه مدرن

23

دومین نمایشگاه خانه هوشمند وایده ال

24-28تیر

27مرداد ماه
28مرداد-اشهریور

شرکت سفیران حامی بین الملل

09188124463

3شهریور ماه
4-8شهریور

شرکت سورنا پیشرو الوند

09126481821

24

نمایشگاه فروش پاییزه

22-29شهریور

-

-

25

سیزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان

16-19مهر

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین

028-33332013

26

دهمین نمایشگاه گل و گیاه،گیاهان دارویی

27

نمایشگاه صنایع دستی

22-26مهر

الوین توسعه بیات

09199135468

28

دومین نمایشگاه خانه و کاشانه

29مهر3-آبان

شرکت آرمان تجارت فردای ماندگار

028-32249365

29

نمایشگاه گردشگری و ملزومات سفر(تجهیزات کمپینگ و کوهنوردی)

21-24آبان

میراث فرهنگی قزوین

028-33686466

30

کنسرت سیروان خسروی

31

نمایشگاه تسهیالت و خدمات ازدواج

32

کنسرت همای

2آذر

33

کنسرت محسن ابراهیم زاده

9آذر

25آبان ماه
27آبان 1-آذر

کانون تبلیغاتی نقطه

028-33226952
09127850594

34

دهمین نمایشگاه کشاورزی،ابیاری،آبرسانی،نهاده ها و تجهیزات وابسته

12-15آذر

شرکت پیام نگاران فاطر

021-88196955

35

هفتمین نمایشگاه لوستر و چراغ های روشنایی

19-22آذر

اندیشگران باران خیام

028-33337744

36

نمایشگاه یلدا و مواد غذایی

25-29آذر

شرکت نمایشگاهی شاندرمن شمال

013-33238516
013-33245262
09118827233

37

دوازدهمین نمایشگاه تخصصی فرش دستباف

38

دوازدهمین نمایشگاه تابلوفرش

39

هفتمین نمایشگاه فرش ماشینی و تزئینات داخلی

40

هشتمین نمایشگاه چینی و بلور

41

شانزدهمین نمایشگاه مبلمان و دکوراسیون داخلی(دو)

42

نمایشگاه صنعت

43

اولین نمایشگاه ماشین آالت ساخت و تولید ابزارآالت و تجهیزات کارگاهی

44

نمایشگاه لوازم خانگی

45

نمایشگاه صوتی و تصویری

46

یازدهمین نمایشگاه تخصصی قطعات خودرو  ،لوازم و تجهیزات وابسته

8-11بهمن

47

جشنواره روستا(به مناسبت دهه فجر)

14-18بهمن

-

48

اولین جشنواره شیرینی سنتی و باقلوای قزوین

15-18بهمن

-

-

49

یازدهمین نمایشگاه گل و گیاه،گیاهان دارویی

50

نمایشگاه صنایع دستی

28بهمن2-اسفند

شرکت سفیران حامی بین الملل

09188124463

2-6دی

شرکت نمایشگاه بین المللی قزوین

02833695901-6

10-13دی

شرکت اندیشگران باران خیام

028-33337744

16-20دی

اتحادیه درودگران قزوین

028-33579414

24-27دی

شرکت آریانا

028-33686466

30دی4-بهمن

شرکت پیام نگاران فاطر

021-88196955

شرکت پیام نگاران فاطر

021-88196955
-

