تقویم نمایشگاهی سال 1397
ردیف

عنوان

زمان برگزاری

مجری

تلفن تماس

1

اولین نمایشگاه گردشگری غذایی

4-7فروردین

گروه صبا

-

2

کنسرت محسن ابراهیم زاده

8فروردین

-

-

3

کنسرت محسن یگانه

25فروردین

-

-

4

دومین نمایشگاه تولیدات دانش بنیان و نوآور

5

کادو،سوغات و هدایا

6

چهارمین نمایشگاه گل و گیاه،گیاهان دارویی

7

نمایشگاه صنایع دستی

8

کنسرت ساالر عقیلی

9

ششمین نمایشگاه جهیزیه عروس و ملزومات ازدواج

10

ششمین نمایشگاه فرش ماشینی،موکت و کفپوش

28-30فروردین شرکت نمایشگاه بین المللی استان قزوین

028-33695901-4

3-7اردیبهشت

شاندرمن شمال

013-33238516

10-14اردیبهشت

شرکت آریانا

028-33659194

15اردیبهشت

-

-

17-21اردیبهشت

پیام نگاران

021-88196955

11

نمایشگاه بهار ضیافت

24-30اردیبهشت

آرمان تجارت

32249365-32246432

12

دومین برنامه فرهنگی جشن رمضان

4-11خرداد

شرکت نمایشگاه بین المللی استان قزوین

028-33695901-6

23خرداد1-تیر

یاس نوین پارسه

09227312437

گروه باران

028-33337744
028-33228082

13

اولین نمایشگاه محصوالت خرد خانگی با رویکرد حمایت از کاالی ایرانی

14

اولین نمایشگاه سوغات و ملزومات حج و سفر

15

دهمین نمایشگاه تخصصی قطعات خودرو  ،لوازم و تجهیزات وابسته

4-8تیر ماه

16

سیزدهمین مبلمان خانگی(نیمه اول)

11-15تیرماه

اتحادیه درودگران استان قزوین

17

دومین نمایشگاه کاالی ایرانی

18-22تیر

آرمان تجارت

32249365-32246432

18

اولین نمایشگاه ویژه بانوان (ورود آقایان ممنوع)

شرکت توسعه جویان جوان قزوین

028-33357089

19

اولین نمایشگاه برند برتر

1-5مرداد

گروه باران

20

دومین نمایشگاه بورس ،بانک ،بیمه و فرصتهای سرمایه گذاری

9-12مرداد ماه

شرکت نمایشگاه بین المللی استان قزوین

028-33337744
028-33695904 028-

21

دومین نمایشگاه پوشاک  ،کیف و کفش،چرم
15-19مرداد

شرکت نمایشگاه بین المللی استان قزوین

22

اولین نمایشگاه منسوجات

23

چهارمین نمایشگاه صنایع کوچک

23-26مرداد

24

نمایشگاه کودک،نوجوان و سرگرمی

28مرداد2-شهریور

کانون تبلیغاتی نقطه

25

دومین نمایشگاه و جشنواره اقوام ایرانی (به مناسبت روز قزوین)

5-9شهریور

سفیران

26

نمایشگاه پاییزه و لوازم التحریر

19-25شهریور

27

اولین نمایشگاه تخصصی سونا و جکوزی

3-6مهر ماه

آرمان تجارت

28

نهمین نمایشگاه کشاورزی ،آبیاری،آبرسانی،نهاده ها و تجهیزات وابسته

24-27مهرماه

شرکت پیام نگاران فاطر

29

دوازدهمین نمایشگاه دام  ،طیور ،آبزیان ،دامپزشکی و صنایع وابسته

1-4آبان

اتحادیه دامداران استان قزوین

30

نمایشگاه فرهنگ عاشورایی

12-15آبان

31

نمایشگاه الکامپ

29آبان2-آذر

32

نهمین نمایشگاه خانه ی مدرن

آذر

25-29تیر ماه

33695901-2
028-33695901-2
028-33695802

028-33226952 02833233641
09127850594
081-38254686
32249365-32246432
021-88196955
028-33349847 02833330375
09129400371

33

ششمین نمایشگاه لوستر،چراغهای روشنایی و تزئینی و دکوراسیون داخلی

12-16آذرماه

شاندرمن شمال

013-33238516

34

یازدهمین نمایشگاه شب یلدا

26-30آذر

آوای مهر کهن

9195205006

35

یازدهمین نمایشگاه تخصصی فرش دستبافت

36

یازدهمین نمایشگاه تابلوفرش

9-14دی

شرکت نمایشگاه بین المللی استان قزوین

028-33695901-4

37

یازدهمین نمایشگاه تخصصی خودرو و قطعات

18-21دی

گروه باران

028-33337744

38

چهاردهمین نماشگاه مبلمان خانگی (نیمه دوم)

24-28دی

اتحادیه درودگران استان قزوین

028-33228082

39

ششمین نمایشگاه فرش ماشینی و تزئینات داخلی
1-5بهمن

گروه باران

028-33337744

40

هفتمین نمایشگاه چینی بلور ،لوازم و تجهیزات آشپزخانه

41

هفتمین نمایشگاه گل و گیاه،گیاهان دارویی (نیمه دوم)

42

نمایشگاه صنایع دستی

43

دومین نمایشگاه شیرینی و شکالت و نوشیدنی

44

یازدهمین نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی

45

دوازدهمین نمایشگاه لوازم صوتی و تصویری

46

دوازدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان و تجهیزات وابسته

47

هفتمین نمایشگاه تاسیسات سرمایشی،گرمایشی

48

نمایشگاه بهاره

اسفند

49

نمایشگاه کتاب

اسفند

8-12بهمن

سفیران

081-38254686

بهمن
15-19بهمن
22-26بهمن

آرتانمانگر اردبیل

045-33245692

