
  98المللی تبریز در سال نمایشگاه بینبرگزاري تقویم 

ف
دی

ر
  

  عنوان نمایشگاه
  برگزاري زمان

  میالدي  شمسی

1  
 ، ابزار، ادوات باغبانی والمللی گل و گیاهنمایشگاه بین سیزدهمین

  تبریز -ایران اي تجهیزات گلخانه

  اردیبهشت 9 – 13

 شنبه تا جمعهدو

29 April – 03 May, 
2019 

  تبریز –نمایشگاه فضاي سبز ایران  نزدهمینپا  2
  اردیبهشت 9 – 13

 دوشنبه تا جمعه

29 April – 03 May, 
2019 

  تبریز –دومین نمایشگاه اتو شو ایران   3
  اردیبهشت 26 – 27

 پنجشنبه تا جمعه
16 – 17 May, 2019 

4  
مین نمایشگاه بین المللی ماشین آالت، لوازم و مصالح بیست و چهار

  تبریز –ی ایران ساختمان

  خرداد 21 – 24

 شنبه تا جمعهسه
11-14 June, 2019 

5  
مین نمایشگاه بین المللی حرارتی، برودتی و سیستمهاي بیست و دو

  تبریز –تهویه ایران 

  خرداد 21 – 24

  شنبه تا جمعهسه
11-14 June, 2019  

  تبریز –ایران جهیزیه و دکوراسیون خانه چهارمین نمایشگاه   6
  تیر 1اد الی خرد 28

  سه شنبه تا شنبه
18-22 June, 2019  

  تبریز -ایران  صنایع دستینمایشگاه بین المللی   7
  تیر 11 – 15

 شنبهشنبه تا سه
02 – 06 July, 2019  

8  
زیان و صنایع دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت دام و طیور، آبهف

  تبریز -ایران  وابسته

  تیر 11 – 14

  شنبه تا جمعهسه
02 – 05 July, 2019  

9  
ا هآالت کشاورزي، نهاده المللی ادوات و ماشینبیستمین نمایشگاه بین

  تبریز  –و تجهیزات آبیاري ایران 

  تیر 11 – 14

  شنبه تا جمعهسه
02 – 05 July, 2019  

10  
- صنایع فوالد، معادن، فلزي، ریختهنمایشگاه بین المللی  شانزدهمین

  تبریز –سته ایران گري، متالورژي و تجهیزات واب

  تیر 19 – 22

  چهارشنبه تا شنبه
10 – 13 July, 2019  

11  
زار ابزار، اتوماسیون صنعتی و ابالمللی ماشیننمایشگاه بین یازدهمین

  تبریز –دقیق ایران 

  تیر 19 – 22

  چهارشنبه تا شنبه
10 – 13 July, 2019  

  تبریز -ن آالت ایراالمللی بزرگ ماشیننمایشگاه بین سیزدهمین  12
  تیر 19 – 22

  چهارشنبه تا شنبه
10 – 13 July, 2019  

13  
و آالت ماشینالستیک، پالستیک، دهمین نمایشگاه بین المللی هف

  ت وابسته (تبریز پالست)تجهیزا

  تیر 19 – 22

  چهارشنبه تا شنبه
10 – 13 July, 2019  

  تبریز – المللی اسب و ملزومات اسب سواري ایراناولین نمایشگاه بین  14
  تیر 19 – 22

  چهارشنبه تا شنبه
10 – 13 July, 2019  

15  
ماشین آالت و  ،مین نمایشگاه بین المللی فرآورده هاي غذائیبیست

  تبریز –صنایع وابسته ایران 

  مرداد 1 – 4

  سه شنبه تا جمعه
23 – 26 July, 2019  

16  
نمایشگاه بین المللی شیرینی و شکالت و ماشین آالت  سیزدهمین

  تبریز –مربوطه ایران 

  مرداد 1 – 4

  سه شنبه تا جمعه
23 – 26 July, 2019  

17  
  آالتها، مواد اولیه و ماشینالمللی نوشیدنیبیننمایشگاه  ششمین

  تبریز –ایران 

  مرداد 1 – 4
  July, 2019 26 – 23  سه شنبه تا جمعه

18  
 دي وبنآالت چاپ و بستهالمللی ماشینمین نمایشگاه بینبیست و سو

   تبریز – ایران صنعت چاپ کشور
  مرداد 1 – 4

  سه شنبه تا جمعه
23 – 26 July, 2019  

19  
  المللی صنعت تبلیغات و بازاریابیهمین نمایشگاه بینهجد

  زتبری–ایران

  مرداد 1 – 4
  July, 2019 26 – 23  سه شنبه تا جمعه

  بریزت –ایران  لوازم خانگینمایشگاه بین المللی  بیست و هفتمین  20
  مرداد 1 – 4

  سه شنبه تا جمعه
23 – 26 July, 2019  

  



  98المللی تبریز در سال تقویم برگزاري نمایشگاه بین

ف
دی

ر
  

  عنوان نمایشگاه
  برگزاري زمان

  میالدي  شمسی

21  
ه، المللی فلزات گرانبها، طال، جواهرات، نقردهمین نمایشگاه بینشانز

   تبریز -آالت مربوطه ایران نسنگهاي قیمتی، ساعت، بدلیجات و ماشی

  مرداد 1 – 4
  July, 2019 26 – 23  سه شنبه تا جمعه

22  

اك المللی آرایشی و بهداشتی، مواد شوینده، پدهمین نمایشگاه بینشانز

پوست و «کننده و سلولزي همزمان با همایش و کالسهاي آموزشی  

  تبریز -ایران » مو

  مرداد 1 – 4
  July, 2019 26 – 23  سه شنبه تا جمعه

23  
ت آالت و تجهیزات جانبی تولیداماشینالمللی بیننمایشگاه  یازدهمین

  تبریز –آرایشی و بهداشتی ایران 

  مرداد 1 – 4
  July, 2019 26 – 23  سه شنبه تا جمعه

  تبریز -نمایشگاه بین المللی صنعت کیف و کفش ایران بیست و یکمین   24
  مرداد 1 – 4

  سه شنبه تا جمعه
23 – 26 July, 2019  

25  
مین نمایشگاه بین المللی ماشین آالت، صنایع و محصوالت بیست و یک

  تبریز -پوست و چرم ایران 

  مرداد 1 – 4
  July, 2019 26 – 23  سه شنبه تا جمعه

  تبریز -کیف و کفش ایران  ،چرم ملزومات المللیبیننمایشگاه  پنجمین  26
  مرداد 1 – 4

  سه شنبه تا جمعه
23 – 26 July, 2019  

  تبریز –نخستین نمایشگاه کالف، روکش و مبلمان ایران   27
  مرداد 1 – 4

  سه شنبه تا جمعه
23 – 26 July, 2019  

  تبریز –المللی فرش دستبافت ایران چهارمین نمایشگاه بین  28
  مرداد 9 – 13

  چهارشنبه تا یکشنبه
31 July – 04 August, 

2019  

29  
مللی مبلمان منزل، دکوراسیون و معماري البیننمایشگاه  شانزدهمین

  تبریز -ایران داخلی 

  مرداد 22 – 26
  سه شنبه تا شنبه

13 – 17 August, 2019  

30  
  ین نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو و قطعات یدکیبیست و سوم

  تبریز –ایران 

  شهریور 5 – 8

  سه شنبه تا جمعه
27 – 30 August, 2019  

31  
  بین المللی صنعت حمل و نقل و خدمات ترانزیتنمایشگاه  شانزدهمین

  تبریز –ایران 

  شهریور 5 – 8

  سه شنبه تا جمعه
27 – 30 August, 2019  

  تبریز –نمایشگاه تخصصی صنایع کوچک ایران   32
  شهریور 13 – 16

 چهارشنبه تا شنبه
04 – 07 September, 

2019  

33  
آالت کارکرده) المللی استوك (ماشینصنعتی بیننمایشگاه نخستین 

  تبریز –ایران  کارخانجات

  شهریور 13 – 16

 چهارشنبه تا شنبه
04 – 07 September, 

2019  

  تبریز –ایران  1چهارمین نمایشگاه سراسري تجارت عمومی   34
  شهریور 22 – 29

  جمعه تا جمعه
13 – 20 September, 

2019  

35  
مستقیم (فروش و عرضه  نمایشگاه سراسري کاالهاي مصرفی پائیزه

  تبریز –کاال)  ایران 
  شهریور 22 – 29

  جمعه تا جمعه
13 – 20 September, 

2019  

  تبریز -نخستین نمایشگاه کتابهاي آموزشی و کمک آموزشی ایران   36
  شهریور 22 – 29

  جمعه تا جمعه
13 – 20 September, 

2019  

    شهریور  تبریز –ایران اولین نمایشگاه کاالي ایرانی   37

38  
یه المللی ماشین آالت، یراق آالت و مواد اولنمایشگاه بین  دهمینانزپ

  تبریز –ایران  صنایع چوب

  مهر 9 – 12

  سه شنبه تا جمعه
01 – 04 October 2019  

  تبریز –المللی کتاب ایران نمایشگاه بین هفدهمین  39
  آبانماه 3مهر الی  28

  یکشنبه تا جمعه
20 – 25 October, 

2019  

  تبریز – یشگاه فناوریهاي نو و پیشرفته ایرانمین نماهفت  40
  آبان 13 – 17

  دوشنبه تا جمعه
04 – 08 November, 

2019 

41  
المللی کامپیوتر، الکترونیک، تجارت مین نمایشگاه بینو دو بیست

  تبریز -ایران  الکترونیکی، تجهیزات ایمنی و موبایل
  آبان 13 – 17

  دوشنبه تا جمعه
04 – 08 November, 

2019 



  98المللی تبریز در سال تقویم برگزاري نمایشگاه بین

ف
دی

ر
  

  عنوان نمایشگاه
  برگزاري زمان

  میالدي  شمسی

42  
و نمایشگاه بین المللی سیستمهاي صوتی، تصویري، عکاسی  هجدهمین

  تبریز –ایران فیلمبرداري 

  آبان 13 – 17
  دوشنبه تا جمعه

04 – 08 November, 
2019 

43  
المللی کاال، خدمات، تجهیزات فروشگاهی و گاه بیناولین نمایش

  تبریز –ایران اي فروشگاههاي زنجیره

  آبان 13 – 17
  دوشنبه تا جمعه

04 – 08 November, 
2019  

  تبریز –نهمین نمایشگاه خانه و مبلمان مدرن ایران   44
  آبان 21 – 25

  سه شنبه تا شنبه
12 – 16 November, 

2019  

45  
  المللی فرش ماشینی، موکت و کفپوشه بینچهارمین نمایشگا

  تبریز–ایران

  آبان 21 – 25
  سه شنبه تا شنبه

12 – 16 November, 
2019 

  تبریز –دومین نمایشگاه تدارکات ازدواج، عروس و داماد ایران   46
  آذر 25 – 29

  دوشنبه تا جمعه
16 – 20 December, 

2019 

  تبریز –ران نمایشگاه لیزینگ و فروش اقساطی کاال ای  47
  آذر 25 – 29

  دوشنبه تا جمعه
16 – 20 December, 

2019  

  تبریز –اولین نمایشگاه فروش فرش دستبافت (خرید از بافنده) ایران   48
  آذر 25 – 29

  دوشنبه تا جمعه
16 – 20 December, 

2019  

  تبریز –ایران  یلدا نمایشگاه حفظ سنتهاي ملی  49
  آذر 25 – 29

  دوشنبه تا جمعه
16 – 20 December, 

2019  

  تبریز –اولین نمایشگاه اتو شو و آفرود ایران   50
  آذر 28 – 29

  پنجشنبه تا جمعه
19 – 20 December, 

2019 

  تبریز –هفتمین نمایشگاه نوروزي مبلمان ایران   51
  بهمن 8 – 12

  سه شنبه تا شنبه
28 January – 01 
February, 2020 

52  
  طی و لیزینگ کاالي خانه و خانوادهنمایشگاه فروش اقسا چهارمین

  تبریز –ایران 
  بهمن 8 – 12

  سه شنبه تا شنبه
28 January – 01 
February, 2020  

53  
  مین نمایشگاه لوستر، لوازم آشپزخانه و دکوراسیون داخلیچهار
  تبریز –ایران 

  بهمن 8 – 12
  سه شنبه تا شنبه

28 January – 01 
February, 2020  

  تبریز -ایران  2شگاه سراسري تجارت عمومی چهارمین نمای  54
  اسفند 15 – 26

  پنجشنبه تا دوشنبه
05 – 16 March, 2020  

  تبریز -ایران   98بهاره نوروز نمایشگاه سراسري فروش   55
  اسفند 15 – 26

  March, 2020 16 – 05  پنجشنبه تا دوشنبه

  

  


