
 

 استان کردستان بین المللی  های شرکت نمایشگاه  97برنامه برگزاری نمایشگاه های سال 

 عنـــــوان نمــــایشگاه ردیف
  تـــاریخ

 بـــرگزاری

 نام مجری

ورزش,لوازم و تجهیزات ورزشی مایشگاه تخصصین 1   اردیبهشت 14لغایت  10 

الکترونیکیوتر،الکترونیک و تجارت کامپینمایشگاه تخصصی  2   اردیبهشت 28لغایت  25 

3 
 نمایشگاه تخصصی شرکت های دانش بنیان و خدمات فنی مهندسی

()هماهنگی با پارک,علم و فناوری  
  خرداد  11 تیلغا 7

دکوراسیون داخلیو  نمایشگاه تخصصی صنایع مبل 4   تیر 8لغایت  4 

,پرده ,موکت وکف پوشنمایشگاه تخصصی فرش ماشینی  5 تیر 15لغایت 12    

  تیر 29لغایت  26 نمایشگاه تخصصی مواد پاک کننده،بهداشتی،آرایشی، سلولزی، شوینده ها و ماشین آالت وابسته 6

  مرداد 12 تیلغا9 نمایشگاه تخصصی طال,نقره,جواهر,ساعت و صنایع وابسته 7

8 
تجهیزات و ماشین  لوازم ,,  درب , پنجره , یراق آالت نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان ,

  آالت ساختمان
شهریور 16لغایت  13    

  شهریور 23لغایت  18  نمایشگاه تخصصی گل و گیاه،تجهیزات آبیاری ,گلخانه,گیاهان دارویی  9

قطعات وتجهیزات وابسته,موتور سیکلت,نیروی محرکه,نمایشگاه تخصصی صنعت خودرو  10   مهر 6لغایت  3 

11 
همزمان با هفته کتاب رسانه های مکتوب نمایشگاه تخصصی کتاب و  

 )هماهنگی با فرهنگ و ارشاد اسالمی(
  مهر 25لغایت  15

شیالت و ماشین آالت مربوطه ,طیور  ,نمایشگاه تخصصی کشاورزی، باغداری، دام  12   آبان 12لغایت  9 

  آذر  4آبان لغایت 25 نمایشگاه و جشنواره اقوام ایرانی،توانمندیهای گردشگری 13

  آذر 16لغایت   12 نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی و تجهیزات آشپزخانه 14

و دکوراسیون داخلی مبلمان و تجهیزات اداری نمایشگاه تخصصی  15   دی 1لغایت آذر  26 

نمای ساختمانی، ماشین آالت و تجهیزات مربوطه ,معدن، سنگهای تزئینی تخصصی نمایشگاه  16   دی 14لغایت  11 

  بهمن 12لغایت  7    نمایشگاه تخصصی فرش دستباف و تابلو فرش 17

18 
استان کردستانتولیدی صادراتی توانمندیهای نمایشگاه تخصصی   

)با هماهنگی شرکت شهرکها و اداره تعاون, ,کار و رفاه اجتماعی(   
  بهمن 19لغایت   15

  بهمن 26لغایت  21 نمایشگاه تخصصی صنایع غذایی و ماشین آالت وابسته 19

  اسفند 10لغایت  5  نمایشگاه تخصصی گل و گیاه،تجهیزات آبیاری ,گلخانه,گیاهان دارویی  20

  اسفند 11لغایت  7 نمایشگاه تخصصی صنایع چوب,ابزارآالت,یرق آالت و صنایع وابسته 21

22 
و نقل  حمل,فضای سبز و مبلمان شهری ماشین آالت و تجهیزات,خدمات,نمایشگاه تخصصی 

()با هماهنگی شهرداری وشورای شهر عمومی داخل شهری  
  اسفند 17لغایت  13

تاسیسات ،انرژی و تجهیزات وابسته,برق  ,نمایشگاه تخصصی صنعت آب  23   اسفند 24لغایت   20 


