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تقويم نمايشگاههای داخلي 1401
ویرایش 1401/01/29

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

بازدید کنندگان محترم تنها مرجع رسمی اطالع رسانی تقویم برگزاری نمایشگاه اصفهان سایت اینترنتی این شرکت به آدرس WWW.ISFAHANFAIR.COM
بوده و این شرکت هیچ گونه مسئولیتی در خصوص رسانه های متفرقه دیگر در فضای مجازی ندارد.
نـام نمايشـگاه

ردیف

1

زمان برگزاری

 10-5اردیبهشت

هفدهمین نمایشگاه قرآن و عترت

2

دوازدهمین نمایشگاه تخصصی اصفهان پالست

3

نهمین نمایشگاه تخصصی رنگ و رزین و پوشش های صنعتی

 23-20اردیبهشت

4

نهمین نمایشگاه گل و گیاه  ،گیاهان دارویی  ،گالب و عرقیجات

5

ششمین نمایشگاه تخصصی تشریفات و تسهیالت ازدواج

6

هشتمین نمایشگاه تخصصی ورزش و تجهیزات ورزشی(تغذیه ،سالمت و خدمات

28اردیبهشت1-
خرداد

وابسته)
7

12-9خرداد

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت فلزات گرانبها ،طال و سنگهای قیمتی

 21-18خرداد

8

هجدهمین نمایشگاه بینالمللی قطعات ،مجموعهها و صنایع وابسته خودرو

30-26خرداد

9

هفدهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت( تجهیزات صنعتی و کارگاهی )

10

بیستمین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنایع و ماشین آالت چوب ،یراق آالت ،مواد اولیه

11

12
13

نهمین نمایشگاه تخصصی خانه ،مبلمان و دکوراسیون مدرن

 10-7تیر
19-15تیر

بیست و یکمین نمایشگاه مادر ،نوزاد و کودك  ،نوجوان
هشتمین نمایشگاه تخصصی تکنولوژی آموزش (دانشگاهها ،آموزشگاههای علمی و

 29-25تیر

تجهیزات آموزشی)
14

برگزار کننده

بیستمین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت دام  ،طیور  ،آبزیان  ،دامپزشکی و
فرآورده های لبنی صادراتی

 4-1شهریور

شرکت نمایشگاههای بین المللی اصفهان -آقای شبانی 09129476396
شرکت سایا نمای پارسیان  - 03136633939آقای هارونی09131697641
خانم باباخان 09354806393
شرکت مهراس پیشگام صدرا -03132750240خانم فیاض
آقای ضیایی 09131767200
شرکت ورزش پویا آرنا
 03136288845داخلی  09134489465 -18خانم غضنفری
شرکت رویش چیستا ایرانیان -09134050125-36275152-
 09196245001خانم حکیمی نیا 09134050125-آقای سیدمعلمی
شرکت سایا نمای پارسیان  - 03136633939آقای هارونی09131697641
شرکت پیشرو مبتکران چیستا-02122924526 -آقای خانی
09124977275
شرکت تعاونی چند منظوره نمایشگاه اصفهان -03132618004
 -09130786870اقای یوسفی
شرکت روشا رخداد نقش جهان -آقای مجید قربانی9131147156
خانم مسکینان 09120049024
شرکت برساز رویداد پارس-05131519000آقای ایرانی-09128919833
-09120453019آقای شیبانی09120453018

دفتر مرکزی  :اصفهان خیابان عالمه امینی روبروی خیابان فردوس 03135008 021 88248801
محل برگزاری  :اصفهان کمربندی شرق محل دائمی برگزاری نمایشگاههای بین المللی استان اصفهان 03132603006

www.isfahanfair.com
@isfahanfair

