
 1395ی در زمستان ست نمایشگاه هاي خارجفهر

 ردیف

 
 نام نمایشگاه

محل 

 برگزاري

تاریخ 

 برگزاري
 اطالعات تماس مجري

1 
در    ایران.ا.نمایشگاه اختصاصی ج

 مسقط
 بهمن 4-8 عمان 

شرکت سهامی 

نمایشگاههاي بین 

 المللی ایران

021-22662690 

com.iranfair.www 
 

2 
ایران در .ا.نمایشگاه اختصاصی ج

 نایروبی 
 کنیا 

18-15 

 بهمن

شرکت سهامی 

نمایشگاههاي بین 

 المللی ایران

021-22662690 

com.iranfair.www 
 

3 

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی 

نوشیدنی و مواد اولیه  –مواد غذایی 

 PRODEXPOروسیه  - مسکو

 روسیه
22-18 

 بهمن

شرکت سهامی 

نمایشگاههاي بین 

 المللی ایران

021-22662690 

com.iranfair.www 
 

4 

پاویون جمهوري اسالمی ایران 

درنمایشگاه بین المللی لوازم خانگی 

 کابل 

 افغانستان
22  -19   

 بهمن

شرکت مدیریت 

پروژه هاي 

 نمایشگاهی

ir.mappna.www 

051-361580 

5 

نمایشگاه اختصاصی جمهوري اسالمی 

ایران در بغداد با محوریت ماشین آالت 

 و خطوط تولید

 عراق
27-24 

 بهمن ماه

شرکت راهکار تجارت 

 مدیریت کوشا

42917000-021  

www.sabainfo.ir 
 

6 

پاویون جمهوري اسالمی ایران 

درنمایشگاه بین المللی صنایع 

 شیمیایی و پتروشیمی و پاالیش 

 هند 
29-26 

 بهمن

شرکت همایش 

 سازان پیشگام 

org.exhibitions-iran.www  

   77426062 

7 
پاویون جمهوري اسالمی ایران در 

 نمایشگاه بین المللی صنعت برق دبی

امارات 

متحده 

 عربی

28-26 

 بهمن 
 طراحان صدر بنیس 

2-66744701 

com.sadrexhibitions.www 

8 

نمایشگاه   پاویون ایران در هفدهمین

بین المللی سنگ ، ماشین آالت و 

 چین - شیامن   تجهیزات وابسته

 چین
16 - 19 

 اسفند

شرکت مرآت تجارت 

 سپاهان

031-32236382 

com.merattejarat.www 
 

9 

پاویون جمهوري اسالمی ایران در 

نمایشگاه بین المللی ساختمان و 

  معماري میالن

 ایتالیا
21-18 

 اسفندماه
 شرکت پارس رستاك

88710682 

com.parsrastak.www 



 

 ردیف

 
 نام نمایشگاه

محل 

 برگزاري
 اطالعات تماس مجري تاریخ برگزاري

10 

اسالمی ایران پاویون جمهوري 

درنمایشگاه بین المللی صنعت 

    ساختمان و ساخت و ساز عمان

 اسفند 23 - 26   عمان

شرکت 

همایش سازان 

 پیشگام 

.org.exhibitions-iran.www  

   77426062 

11 
پاویون جمهوري اسالمی ایران در 

 نمایشگاه بین المللی صنعت 
 اسفندماه 24-26 پاکستان

شرکت پارس 

تجارت 

 پارادیس

com.parsparadise.www 

88942658 

12 
نمایشگاه اختصاصی جمهوري 

 اسالمی ایران در عشق آباد
 - - اسفند ترکمنستان

13 
پاویون جمهوري اسالمی ایران در 

 نمایشگاه بین المللی سبیت هانور
 آلمان

 1395اسفندماه  30

فروردین  4لغایت 

 1396ماه 

شرکت 

همایش 

 گستران ایماژ

com.imazh.www 

88175827 

 


