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تقویم نمایشگاه های داخلی      سال برگزاری: 1401      

79 نمایشگاه

تا 16 اردیبهشت  13

30 روز دیگر

نمایشگاه دندانپزشکی ایران

مجری: شرکت آوین افراز

www.avinholding.com شماره تماس 02122020248 - 02122018598           وب سایت

مدیر ناظر:

تا 17 اردیبهشت  14

31 روز دیگر

بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی مواد شوینده،پاک کننده،بهداشتی،سلولزی و ماشین آالت
وابسته

مجری: شرکت سامع پاد نوین

www.spnco.net شماره تماس 02126409902 - 02126409905           وب سایت

مدیر ناظر:

تا 26 اردیبهشت  23

40 روز دیگر

بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی نفت،گاز،پاالیش و پتروشیمی

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

تا 6 خرداد  3

51 روز دیگر

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی داروئی و آزمایشگاهی

مجری: شرکت نمایشگاهی آوای موفق ایرانیان

شماره تماس 02122724197 - 02122748739           وب سایت -

مدیر ناظر:

https://calendar.iranfair.com/home/detail/534
https://calendar.iranfair.com/home/detail/534
http://www.avinholding.com
https://calendar.iranfair.com/home/detail/535
https://calendar.iranfair.com/home/detail/535
https://calendar.iranfair.com/home/detail/535
http://www.spnco.net
https://calendar.iranfair.com/home/detail/537
https://calendar.iranfair.com/home/detail/537
https://calendar.iranfair.com/home/detail/538
https://calendar.iranfair.com/home/detail/538
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تا 6 خرداد  3

51 روز دیگر

همایش و نمایشگاه جانبی رمز ارزش،رمز پول،متاورس،بالکچین،اقتصاددیجیتال ،تجهیزات
وصنایع وابسته

مجری: مرکز کار ایران

شماره تماس 02188626458 -            وب سایت -

مدیر ناظر:

تا 6 خرداد  3

51 روز دیگر

نهمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی صنایع و تجهیزات وابسته

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

تا 19 خرداد  16

64 روز دیگر

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات آشپزخانه،حمام،سونا و استخر

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

تا 19 خرداد  16

64 روز دیگر

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی سنگهای تزئینی، معدن، ماشین آالت و تجهیزات مربوطه

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

تا 19 خرداد  16

64 روز دیگر

بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی کاشی،سرامیک و چینی بهداشتی

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

https://calendar.iranfair.com/home/detail/623
https://calendar.iranfair.com/home/detail/623
https://calendar.iranfair.com/home/detail/623
https://calendar.iranfair.com/home/detail/604
https://calendar.iranfair.com/home/detail/604
https://calendar.iranfair.com/home/detail/540
https://calendar.iranfair.com/home/detail/540
https://calendar.iranfair.com/home/detail/542
https://calendar.iranfair.com/home/detail/542
https://calendar.iranfair.com/home/detail/541
https://calendar.iranfair.com/home/detail/541
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تا 30 خرداد  27

75 روز دیگر

بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی،مواد غذایی،ماشین آالت و صنایع وابسته

مجری: شرکت پاالر سامانه

شماره تماس 02188059457 - 02188059458           وب سایت -

مدیر ناظر:

تیر تا 8   5

84 روز دیگر

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی ورزش وتجهیزات ورزشی

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

تیر تا 8   5

84 روز دیگر

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی مادر، نوزاد و کودک

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

تیر تا 8   5

84 روز دیگر

پنجمین نمایشگاه بین المللی شیشه و تجهیزات وابسته

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

تیر تا 8   5

84 روز دیگر

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

https://calendar.iranfair.com/home/detail/543
https://calendar.iranfair.com/home/detail/543
https://calendar.iranfair.com/home/detail/546
https://calendar.iranfair.com/home/detail/546
https://calendar.iranfair.com/home/detail/619
https://calendar.iranfair.com/home/detail/619
https://calendar.iranfair.com/home/detail/545
https://calendar.iranfair.com/home/detail/545
https://calendar.iranfair.com/home/detail/544
https://calendar.iranfair.com/home/detail/544
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تیر تا 17   14

93 روز دیگر

پنجیمن نمایشگاه توانمندیهای روستائیان و عشایر

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

تیر تا 17   14

93 روز دیگر

یازدهمین نمایشگاه بین المللی آسانسور وصنایع وتجهیزات وابسته

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

تیر تا 26   23

102 روز دیگر

سی و یکمین نمایشگاه بین المللی تخصصی صادراتی صنعت مبلمان

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

مرداد تا 5   2

112 روز دیگر

پنجمین نمایشگاه بین المللی کاغذ، مقوا، فرآورده های سلولزی و ماشین آالت وابسته

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

مرداد تا 5   2

112 روز دیگر

چهارمین نمایشگاه بین المللی مراکز خرید،مجتمع های تجاری،رویکردهای صنعت خرده فروشی
وصنایع وابسته

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

https://calendar.iranfair.com/home/detail/552
https://calendar.iranfair.com/home/detail/552
https://calendar.iranfair.com/home/detail/547
https://calendar.iranfair.com/home/detail/547
https://calendar.iranfair.com/home/detail/551
https://calendar.iranfair.com/home/detail/551
https://calendar.iranfair.com/home/detail/549
https://calendar.iranfair.com/home/detail/549
https://calendar.iranfair.com/home/detail/548
https://calendar.iranfair.com/home/detail/548
https://calendar.iranfair.com/home/detail/548
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مرداد تا 5   2

112 روز دیگر

پنجمین نمایشگاه بین المللی ایران سبز

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

مرداد تا 14   11

121 روز دیگر

بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

مرداد تا 25   22

132 روز دیگر

بیست ودومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

شهریور تا 3  مرداد   31

141 روز دیگر

سی وپنجمین نمایشگاه ملی صنایع دستی

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

شهریور تا 6  مرداد   31

141 روز دیگر

بیست و نهمین نمایشگاه فرش دستباف

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

https://calendar.iranfair.com/home/detail/550
https://calendar.iranfair.com/home/detail/550
https://calendar.iranfair.com/home/detail/618
https://calendar.iranfair.com/home/detail/618
https://calendar.iranfair.com/home/detail/553
https://calendar.iranfair.com/home/detail/553
https://calendar.iranfair.com/home/detail/555
https://calendar.iranfair.com/home/detail/555
https://calendar.iranfair.com/home/detail/554
https://calendar.iranfair.com/home/detail/554
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شهریور تا 15   12

153 روز دیگر

بیست ویکمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور و صنایع وابسته

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

شهریور تا 15   12

153 روز دیگر

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی انواع کف پوش، موکت و فرش ماشینی و صنایع وابسته

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

شهریور تا 24   21

162 روز دیگر

نهمین نمایشگاه بین المللی نوشیدنیها، چای، قهوه و صنایع وابسته

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

شهریور تا 24   21

162 روز دیگر

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آرد و نان

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

شهریور تا 24   21

162 روز دیگر

هفتمین نمایشگاه بین المللی خشکبار،میوه های خشک ،گیاهان دارویی ،صنایع وخدمات وابسته

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

https://calendar.iranfair.com/home/detail/557
https://calendar.iranfair.com/home/detail/557
https://calendar.iranfair.com/home/detail/556
https://calendar.iranfair.com/home/detail/556
https://calendar.iranfair.com/home/detail/561
https://calendar.iranfair.com/home/detail/561
https://calendar.iranfair.com/home/detail/558
https://calendar.iranfair.com/home/detail/558
https://calendar.iranfair.com/home/detail/560
https://calendar.iranfair.com/home/detail/560
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شهریور تا 24   21

162 روز دیگر

هجدهمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل عمومی و خدمات شهری

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

شهریور تا 24   21

162 روز دیگر

بیست ویکمین نمایشگاه بین المللی ماشین آالت و مواد اولیه بیسکویت،شیرینی و شکالت ایران

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

مهر تا 2  شهریور   30

171 روز دیگر

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پالست

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

مهر تا 2  شهریور   30

171 روز دیگر

بیست وسومین نمایشگاه بین المللی مخابرات ،فناوری اطالعات و راه حل های نوآورانه

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

مهر تا 12   9

181 روز دیگر

نمایشگاه تخصصی بین المللی تجهیزات پلیس

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

https://calendar.iranfair.com/home/detail/562
https://calendar.iranfair.com/home/detail/562
https://calendar.iranfair.com/home/detail/559
https://calendar.iranfair.com/home/detail/559
https://calendar.iranfair.com/home/detail/564
https://calendar.iranfair.com/home/detail/564
https://calendar.iranfair.com/home/detail/563
https://calendar.iranfair.com/home/detail/563
https://calendar.iranfair.com/home/detail/567
https://calendar.iranfair.com/home/detail/567


8

مهر تا 12   9

181 روز دیگر

سیزدهمین نمایشگاه فن آوری نانو

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

مهر تا 9   9

181 روز دیگر

هشتمین نمایشگاه بین المللی لوله و اتصاالت،ماشین آالت و تجهیزات وابسته

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

مهر تا 12   9

181 روز دیگر

بیست ودومین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

مهر تا 22   19

191 روز دیگر

دومین نمایشگاه بین المللی ایران ژئو

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

مهر تا 22   19

191 روز دیگر

بیست ویکمین نمایشگاه بین المللی تأسیسات ساختمان و سیستمهای سرمایشی و گرمایشی

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

https://calendar.iranfair.com/home/detail/566
https://calendar.iranfair.com/home/detail/566
https://calendar.iranfair.com/home/detail/568
https://calendar.iranfair.com/home/detail/568
https://calendar.iranfair.com/home/detail/565
https://calendar.iranfair.com/home/detail/565
https://calendar.iranfair.com/home/detail/578
https://calendar.iranfair.com/home/detail/578
https://calendar.iranfair.com/home/detail/569
https://calendar.iranfair.com/home/detail/569
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آبان تا 2  مهر   29

201 روز دیگر

بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی ماشین آالت مواد اولیه، منسوجات خانگی، ماشین های
گلدوزی و محصوالت

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

آبان تا 2  مهر   29

201 روز دیگر

بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی چاپ،بسته بندی و ماشین آالت وابسته

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

آبان تا 2  مهر   29

201 روز دیگر

دهمین نمایشگاه بین المللی پوشاک

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

آبان تا 12   9

211 روز دیگر

چهارمین نمایشگاه بین المللی لیزر و فوتونیک

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

آبان تا 12   9

211 روز دیگر

هفدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو، لوازم و مجموعه های خودرو

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

https://calendar.iranfair.com/home/detail/572
https://calendar.iranfair.com/home/detail/572
https://calendar.iranfair.com/home/detail/572
https://calendar.iranfair.com/home/detail/571
https://calendar.iranfair.com/home/detail/571
https://calendar.iranfair.com/home/detail/573
https://calendar.iranfair.com/home/detail/573
https://calendar.iranfair.com/home/detail/575
https://calendar.iranfair.com/home/detail/575
https://calendar.iranfair.com/home/detail/574
https://calendar.iranfair.com/home/detail/574
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آبان تا 12   9

211 روز دیگر

هفتمین نمایشگاه صنایع بومی پدافند غیرعامل

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

آبان تا 22   19

221 روز دیگر

بیست ودومین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

تا 2 آذر آبان   29

231 روز دیگر

ششمین نمایشگاه بین المللی شیالت،ابزیان،ماهیگیری وصنایع وابسته

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

تا 2 آذر آبان   29

231 روز دیگر

هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع معدنی،ماشین آالت، تجهیزات و صنایع وابسته

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

تا 2 آذر آبان   29

231 روز دیگر

بیست ودومین نمایشگاه بین المللی صنعت برق

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

https://calendar.iranfair.com/home/detail/576
https://calendar.iranfair.com/home/detail/576
https://calendar.iranfair.com/home/detail/577
https://calendar.iranfair.com/home/detail/577
https://calendar.iranfair.com/home/detail/570
https://calendar.iranfair.com/home/detail/570
https://calendar.iranfair.com/home/detail/580
https://calendar.iranfair.com/home/detail/580
https://calendar.iranfair.com/home/detail/579
https://calendar.iranfair.com/home/detail/579
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تا 12 آذر  9

241 روز دیگر

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی(فوالد،صنایع معدنی، آهنگری و ماشین کاری، قالب
سازی و ریخته گری)

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

تا 12 آذر  9

241 روز دیگر

بیست ودومین نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین، پوشش های صنعتی و کامپوزیت

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

تا 22 آذر  19

251 روز دیگر

هفتمین نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی تجهیزات و تأسیسات بیمارستانی

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

تا 22 آذر  19

251 روز دیگر

هجدهمین نمایشگاه بین المللی تبلیغات، بازاریابی و صنایع وابسته

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

تا 22 آذر  19

251 روز دیگر

دهمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

https://calendar.iranfair.com/home/detail/581
https://calendar.iranfair.com/home/detail/581
https://calendar.iranfair.com/home/detail/581
https://calendar.iranfair.com/home/detail/582
https://calendar.iranfair.com/home/detail/582
https://calendar.iranfair.com/home/detail/584
https://calendar.iranfair.com/home/detail/584
https://calendar.iranfair.com/home/detail/586
https://calendar.iranfair.com/home/detail/586
https://calendar.iranfair.com/home/detail/583
https://calendar.iranfair.com/home/detail/583
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تا 22 آذر  19

251 روز دیگر

دومین نمایشگاه بین المللی صنایع آموزشی ودستاوردهای مدارس ومراکز غیر دولتی

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

تا 22 آذر  19

251 روز دیگر

بیست وسومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش وفناوری کشور

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

تا 2 دی 29 آذر 

261 روز دیگر

چهارمین نمایشگاه بین المللی محصوالت پروتئینی و صنایع وابسته

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

تا 2 دی 29 آذر 

261 روز دیگر

هجدهمین نمایشگاه بین المللی آب و تأسیسات آب و فاضالب

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

تا 2 دی 29 آذر 

261 روز دیگر

هفتمین نمایشگاه بین المللی ماشین آالت کشاورزی، نهاده ها و سیستم های نوین آبیاری

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

https://calendar.iranfair.com/home/detail/589
https://calendar.iranfair.com/home/detail/589
https://calendar.iranfair.com/home/detail/585
https://calendar.iranfair.com/home/detail/585
https://calendar.iranfair.com/home/detail/591
https://calendar.iranfair.com/home/detail/591
https://calendar.iranfair.com/home/detail/588
https://calendar.iranfair.com/home/detail/588
https://calendar.iranfair.com/home/detail/590
https://calendar.iranfair.com/home/detail/590
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تا 12 دی  9

271 روز دیگر

پنجمین نمایشگاه بین المللی فرانچایز و توسعه کسب و کار

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

تا 12 دی  9

271 روز دیگر

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی کاال، خدمات و تجهیزات فروشگاهی و فروشگاههای زنجیره
ای

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

تا 12 دی  9

271 روز دیگر

بیست و هشتمین نمایشگاه لوستر و چراغهای تزئینی

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

تا 22 دی  19

281 روز دیگر

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی قیر، آسفالت، عایق ها و ماشین آالت وابسته

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

تا 22 دی  19

281 روز دیگر

نهمین نمایشگاه بین المللی کیف، کفش، چرم و صنایع وابسته

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

https://calendar.iranfair.com/home/detail/595
https://calendar.iranfair.com/home/detail/595
https://calendar.iranfair.com/home/detail/594
https://calendar.iranfair.com/home/detail/594
https://calendar.iranfair.com/home/detail/594
https://calendar.iranfair.com/home/detail/592
https://calendar.iranfair.com/home/detail/592
https://calendar.iranfair.com/home/detail/600
https://calendar.iranfair.com/home/detail/600
https://calendar.iranfair.com/home/detail/598
https://calendar.iranfair.com/home/detail/598
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تا 22 دی  19

281 روز دیگر

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی خانه مدرن، معماری داخلی و دکوراسیون

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

بهمن تا 2  29 دی 

291 روز دیگر

پنجمین نمایشگاه بین المللی کار

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

بهمن تا 2  29 دی 

291 روز دیگر

دومین نمایشگاه آموزش ،خدمات وتکنولوژی های نوین آموزشی وصنایع وابسته

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

بهمن تا 2  29 دی 

291 روز دیگر

دومین نمایشگاه اختصاصی اوراسیا

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

بهمن تا 2  29 دی 

291 روز دیگر

بیستمین نمایشگاه بین المللی یراق آالت، ماشین آالت مبلمان ،چوب و صنایع وابسته

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

https://calendar.iranfair.com/home/detail/597
https://calendar.iranfair.com/home/detail/597
https://calendar.iranfair.com/home/detail/603
https://calendar.iranfair.com/home/detail/603
https://calendar.iranfair.com/home/detail/602
https://calendar.iranfair.com/home/detail/602
https://calendar.iranfair.com/home/detail/539
https://calendar.iranfair.com/home/detail/539
https://calendar.iranfair.com/home/detail/601
https://calendar.iranfair.com/home/detail/601
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بهمن تا 12   9

301 روز دیگر

هشتمین نمایشگاه بین المللی فرودگاه،هواپیما،پرواز،صنایع و تجهیزات وابسته

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

بهمن تا 12   9

301 روز دیگر

بیستمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

بهمن تا 12   9

301 روز دیگر

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی انرژیهای نو و تجدید پذیر

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

بهمن تا 21   18

310 روز دیگر

شانزدهیمن نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

بهمن تا 21   18

310 روز دیگر

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی طال،نقره،جواهر،ساعت وصنایع وابسته

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

https://calendar.iranfair.com/home/detail/607
https://calendar.iranfair.com/home/detail/607
https://calendar.iranfair.com/home/detail/606
https://calendar.iranfair.com/home/detail/606
https://calendar.iranfair.com/home/detail/608
https://calendar.iranfair.com/home/detail/608
https://calendar.iranfair.com/home/detail/609
https://calendar.iranfair.com/home/detail/609
https://calendar.iranfair.com/home/detail/611
https://calendar.iranfair.com/home/detail/611
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بهمن تا 21   18

310 روز دیگر

چهارمین نمایشگاه بین المللی خدمات وتجهیزات هتلداری

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

اسفند تا 2  بهمن   29

321 روز دیگر

نمایشگاه تخصصی بین المللی تونل های مترو، ماشین االت وتجهیزات وابسته

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

اسفند تا 2  بهمن   29

321 روز دیگر

اولین نمایشگاه صنعت وهنر تابلو فرش

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

اسفند تا 2  بهمن   29

321 روز دیگر

دومین نمایشگاه بین المللی ساخت و ساز

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

اسفند تا 2  بهمن   29

321 روز دیگر

چهارمین نمایشگاه بین المللی جایگاه داران سوخت و صنایع وابسته

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر:

https://calendar.iranfair.com/home/detail/610
https://calendar.iranfair.com/home/detail/610
https://calendar.iranfair.com/home/detail/617
https://calendar.iranfair.com/home/detail/617
https://calendar.iranfair.com/home/detail/614
https://calendar.iranfair.com/home/detail/614
https://calendar.iranfair.com/home/detail/616
https://calendar.iranfair.com/home/detail/616
https://calendar.iranfair.com/home/detail/615
https://calendar.iranfair.com/home/detail/615

