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تقویم نمایشگاه های داخلی      سال برگزاری: 1399      

40 نمایشگاه

تا 26 خرداد  24

برگزار شده

نمایشگاه جهش تولید و دستاوردهای مقابله با ویروس کرونا

مجری: کنسرسیوم شرکت سامع پاد نوین و شرکت نمایشگاهی آوای موفق ایرانیان

شماره تماس 02122724197 - 02126409902           وب سایت -

مدیر ناظر: نمایشگاه داخلی 21912651

تیر تا 15   12

برگزار شده

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته

مجری: شرکت بین المللی بازرگانی و نمایشگاهی تهران

www.titexgroup.com شماره تماس 02122397540 -            وب سایت

مدیر ناظر: 02121912200 آقای عسگری

تیر تا 27   24

برگزار شده

سومین نمایشگاه بین المللی کاغذ،مقوا، فرآورده های سلولوزی و ماشین آالت مربوطه

مجری: شرکت آینده اندیشان رادینا

ayandehandishan.ir شماره تماس 02188795625 - 02188775844           وب سایت

مدیر ناظر: 02121912663

https://calendar.iranfair.com/home/detail/466
https://calendar.iranfair.com/home/detail/466
https://calendar.iranfair.com/home/detail/240
https://calendar.iranfair.com/home/detail/240
http://www.titexgroup.com
https://calendar.iranfair.com/home/detail/421
https://calendar.iranfair.com/home/detail/421
http://ayandehandishan.ir


2

مرداد تا 29   26

برگزار شده

بیست و هفتمین 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: 02121912549 آقای کبیری

شهریور تا 15   12

برگزار شده

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

مجری: شرکت ماندگار تجارت شیرین

www.iranicf.ir شماره تماس 02188558066 -            وب سایت

مدیر ناظر: آقای عسگری 021-21912200

شهریور تا 23   20

برگزار شده

نهمین نمایشگاه بین المللی آسانسور و صنایع و تجهیزات وابسته

مجری: اتاق تعاون ایران

www.iranconfair.ir شماره تماس 02122662845 - 02122662486           وب سایت

مدیر ناظر: آقای رضوی021-21912522

شهریور تا 23   20

برگزار شده

بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

مجری: اتاق تعاون ایران

www.iranconfair.ir شماره تماس 02122662845 - 02122662486           وب سایت

مدیر ناظر: آقای نقوی 021-21912523

مهر تا 8   5

برگزار شده

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی

مجری: شرکت نمایشگاهی میالد نور

www.miladfair.com شماره تماس 02188656169 - 02188653307           وب سایت

مدیر ناظر: آقای بوجار 021-21912547

https://calendar.iranfair.com/home/detail/230
https://calendar.iranfair.com/home/detail/230
https://calendar.iranfair.com/home/detail/230
http://www.spnco.net
https://calendar.iranfair.com/home/detail/250
https://calendar.iranfair.com/home/detail/250
http://www.iranicf.ir
https://calendar.iranfair.com/home/detail/278
https://calendar.iranfair.com/home/detail/278
http://www.iranconfair.ir
https://calendar.iranfair.com/home/detail/242
https://calendar.iranfair.com/home/detail/242
http://www.iranconfair.ir
https://calendar.iranfair.com/home/detail/348
https://calendar.iranfair.com/home/detail/348
http://www.miladfair.com
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مهر تا 8   5

برگزار شده

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی دام،طیور و صنایع وابسته

مجری: میالد مبتکر شرق

www.miladgroup.net شماره تماس 02144448216 -            وب سایت

مدیر ناظر: آقای کبیری 021-21912549

مهر تا 16   13

برگزار شده

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

مجری: شرکت پاالر سامانه

شماره تماس 02188059457 - 02188059458           وب سایت -

مدیر ناظر: خانم افشار 021-21912771

آبان تا 3  مهر   30

برگزار شده

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات ساختمان و سیستمهای سرمایشی و گرمایشی

مجری: شرکت نمانگر

www.nni.ir شماره تماس 02188203020 -            وب سایت

مدیر ناظر: آقای صفاری 021-21912663

تا 8 دی  5

برگزار شده

بیستمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی

مجری: انجمن صنایع لوازم خانگی ايران

شماره تماس 02188513216 - 02188746839           وب سایت -

مدیر ناظر: آقای بیدی021-21912766

تا 8 دی  5

برگزار شده

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

مجری: شرکت تجارت طالیی نیک روش

www.gbmnews.ir شماره تماس 02166399243 - 02166399241           وب سایت

مدیر ناظر: آقای صفاری 021-21912663

https://calendar.iranfair.com/home/detail/247
https://calendar.iranfair.com/home/detail/247
http://www.miladgroup.net
https://calendar.iranfair.com/home/detail/236
https://calendar.iranfair.com/home/detail/236
https://calendar.iranfair.com/home/detail/236
https://calendar.iranfair.com/home/detail/257
https://calendar.iranfair.com/home/detail/257
http://www.nni.ir
https://calendar.iranfair.com/home/detail/262
https://calendar.iranfair.com/home/detail/262
https://calendar.iranfair.com/home/detail/467
https://calendar.iranfair.com/home/detail/467
https://calendar.iranfair.com/home/detail/467
http://www.gbmnews.ir
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تا 16 دی  13

برگزار شده

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

مجری: شرکت آروین مهر فجر

شماره تماس 02177656560 - 02177614768           وب سایت -

مدیر ناظر: آقای کبیری 021-21912549

تا 26 دی  23

برگزار شده

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

مجری: شرکت صنعت نمایش و همایش پرشین

iranexhibition.ir شماره تماس 02177456811 - 02177441472           وب سایت

مدیر ناظر: آقای رضوی021-21912522

تا 26 دی  23

برگزار شده

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی آب و تأسیسات آب و فاضالب

مجری: راهکار تجارت، مدیریت کوشا

شماره تماس 02142917000 - 02142917156           وب سایت -

مدیر ناظر: آقای عسگری 021-21912200

تا 26 دی  23

برگزار شده

بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق

مجری: راهکار تجارت، مدیریت کوشا

شماره تماس 02142917000 - 02142917156           وب سایت -

مدیر ناظر: آقای عسگری 021-21912200

بهمن تا 6   3

برگزار شده

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

مجری: راهکار تجارت، مدیریت کوشا

شماره تماس 02142917000 - 02142917156           وب سایت -

مدیر ناظر: آقای بیدی 021-21912766

https://calendar.iranfair.com/home/detail/270
https://calendar.iranfair.com/home/detail/270
https://calendar.iranfair.com/home/detail/273
https://calendar.iranfair.com/home/detail/273
https://calendar.iranfair.com/home/detail/273
http://iranexhibition.ir
https://calendar.iranfair.com/home/detail/253
https://calendar.iranfair.com/home/detail/253
https://calendar.iranfair.com/home/detail/259
https://calendar.iranfair.com/home/detail/259
https://calendar.iranfair.com/home/detail/233
https://calendar.iranfair.com/home/detail/233
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بهمن تا 14   11

برگزار شده

بیستمین نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین، پوشش های صنعتی و کامپوزیت

مجری: شرکت برنامه ریزی نمایشگاهی بانیان امید

www.ipcc.ir شماره تماس 02174501000 -            وب سایت

مدیر ناظر: آقای بوجار 021-21912547

بهمن تا 14   11

برگزار شده

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین آالت، تجهیزات و صنایع
( Iran Conmin)وابسته

مجری: شرکت پاالر سامانه

شماره تماس 02188059457 - 02188059458           وب سایت -

مدیر ناظر: آقای صفاری 021-21912663

بهمن تا 14   11

برگزار شده

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

مجری: شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو

www.idro-fairs.com شماره تماس 02188726337 - 02188727408           وب سایت

مدیر ناظر: آقای کبیری 021-21912549

بهمن تا 22   19

برگزار شده

بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران

مجری: شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو

www.idro-fairs.com شماره تماس 02188726337 - 02188727408           وب سایت

مدیر ناظر: آقای کبیری 021-21912549

بهمن تا 22   19

برگزار شده

چهاردهمین نمایشگاه ایران پالست

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر: آقای صفاری021-21912663

https://calendar.iranfair.com/home/detail/266
https://calendar.iranfair.com/home/detail/266
http://www.ipcc.ir
https://calendar.iranfair.com/home/detail/258
https://calendar.iranfair.com/home/detail/258
https://calendar.iranfair.com/home/detail/258
https://calendar.iranfair.com/home/detail/261
https://calendar.iranfair.com/home/detail/261
http://www.idro-fairs.com
https://calendar.iranfair.com/home/detail/255
https://calendar.iranfair.com/home/detail/255
http://www.idro-fairs.com
https://calendar.iranfair.com/home/detail/251
https://calendar.iranfair.com/home/detail/251
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بهمن تا 22   19

برگزار شده

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی انواع کف پوش، موکت و فرش ماشینی

مجری: شرکت سامع پاد نوین

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

مدیر ناظر: آقای عسگری 021-21912200

بهمن تا 22   19

برگزار شده

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

مجری: شرکت سامع پاد نوین

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

مدیر ناظر: آقای عسگری 021-21912200

بهمن تا 22   19

برگزار شده

جشنواره حجاب وعفاف

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر: آقای کبیری 021-21912549

بهمن تا 22   19

برگزار شده

هشتمین نمایشگاه بین المللی پوشاک

مجری: شرکت سامع پاد نوین

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

مدیر ناظر: آقای کبیری 021-21912549

بهمن تا 30   27

برگزار شده

اولین جشنواره سفر، اکوتوریسم،آفرود و ماجراجویی

مجری: شرکت نمایشگاهی خورشید

www.khorshidfair.com شماره تماس 02144953036 - 02144953037           وب سایت

مدیر ناظر: آقای عسگری-021-21912200

https://calendar.iranfair.com/home/detail/246
https://calendar.iranfair.com/home/detail/246
http://www.spnco.net
https://calendar.iranfair.com/home/detail/265
https://calendar.iranfair.com/home/detail/265
https://calendar.iranfair.com/home/detail/265
http://www.spnco.net
https://calendar.iranfair.com/home/detail/471
https://calendar.iranfair.com/home/detail/471
https://calendar.iranfair.com/home/detail/423
https://calendar.iranfair.com/home/detail/423
http://www.spnco.net
https://calendar.iranfair.com/home/detail/472
https://calendar.iranfair.com/home/detail/472
http://www.khorshidfair.com
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بهمن تا 30   27

برگزار شده

یازدهمین نمایشگاه بین المللی خانه مدرن، معماری داخلی و دکوراسیون

مجری: شرکت نمانگر

www.nni.ir شماره تماس 02188203020 -            وب سایت

مدیر ناظر: آقای رضوی-021-21912522

بهمن تا 30   27

برگزار شده

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

مجری: شرکت نمانگر

www.nni.ir شماره تماس 02188203020 -            وب سایت

مدیر ناظر: آقای بیدی-021-21912766

بهمن تا 30   27

برگزار شده

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

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر: آقای بیدی-021-21912766

بهمن تا 28   27

برگزار شده

اولین جشنواره اینترنت اشیا

مجری: موسسه فاوا طیف

https://teyf.ir شماره تماس 88513810 -            وب سایت

مدیر ناظر: آقای رضوی-021-21912522

بهمن تا 30   27

برگزار شده

نمایشگاه بین المللی چوب

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر: آقای بیدی-021-21912766

https://calendar.iranfair.com/home/detail/276
https://calendar.iranfair.com/home/detail/276
http://www.nni.ir
https://calendar.iranfair.com/home/detail/264
https://calendar.iranfair.com/home/detail/264
https://calendar.iranfair.com/home/detail/264
http://www.nni.ir
https://calendar.iranfair.com/home/detail/256
https://calendar.iranfair.com/home/detail/256
https://calendar.iranfair.com/home/detail/473
https://calendar.iranfair.com/home/detail/473
http://https://teyf.ir
https://calendar.iranfair.com/home/detail/470
https://calendar.iranfair.com/home/detail/470
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اسفند تا 8   5

در حال برگزاری

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته

مجری: شرکت نمایشگاهی آوای موفق ایرانیان

شماره تماس 02122724197 - 02122748739           وب سایت -

مدیر ناظر: آقای رضوی-021-21912522

اسفند تا 8   5

در حال برگزاری

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

مجری: مدیریت پروژه های نمایشگاهی

WWW.IRANAGRISHOW.IR شماره تماس 02188379252 - 09024680100           وب سایت

مدیر ناظر: آقای کبیری-021-21912549

اسفند تا 8   5

در حال برگزاری

بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی مخابرات، فناوری اطالعات و راه حل های نوآورانه (تله
کام 99)

مجری: شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی جمهوری اسالمی ایران

www.iranfair.com شماره تماس 21912327 - 21914052           وب سایت

مدیر ناظر: 21914052-21914053-۲۱۹۱۲۳۲۷

اسفند تا 16   13

7 روز دیگر

اولین نمایشگاه بین المللی آموزش،خدمات و تکنولوژی آموزش نوین و صنایع وابسته

مجری: مرکز کار ایران

www.iranjobex.com شماره تماس 02188626458 -            وب سایت

مدیر ناظر:

اسفند تا 16   13

7 روز دیگر

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

مجری: ------------

شماره تماس -            وب سایت -

مدیر ناظر: آقای صفاری021-21912663

https://calendar.iranfair.com/home/detail/283
https://calendar.iranfair.com/home/detail/283
https://calendar.iranfair.com/home/detail/274
https://calendar.iranfair.com/home/detail/274
http://WWW.IRANAGRISHOW.IR
https://calendar.iranfair.com/home/detail/252
https://calendar.iranfair.com/home/detail/252
https://calendar.iranfair.com/home/detail/252
http://www.iranfair.com
https://calendar.iranfair.com/home/detail/469
https://calendar.iranfair.com/home/detail/469
http://www.iranjobex.com
https://calendar.iranfair.com/home/detail/454
https://calendar.iranfair.com/home/detail/454
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اسفند تا 16   13

7 روز دیگر

چهارمین نمایشگاه بین المللی کار ایران

مجری: مرکز کار ایران

www.iranjobex.com شماره تماس 02188626458 -            وب سایت

مدیر ناظر: آقای صفاری021-21912663

اسفند تا 16   13

7 روز دیگر

هشتمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و صنایع ریلی

مجری: شرکت نمایشگاهی میالد نور

www.miladfair.com شماره تماس 02188656169 - 02188653307           وب سایت

مدیر ناظر: 02121912522 آقای رضوی

https://calendar.iranfair.com/home/detail/419
https://calendar.iranfair.com/home/detail/419
http://www.iranjobex.com
https://calendar.iranfair.com/home/detail/235
https://calendar.iranfair.com/home/detail/235
http://www.miladfair.com

