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برنامه نمایشگاههای چرم و کفﺶ
 lمواردی که مجله بازار چرم و کفﺶ ﻏرفه دارد با حروف پررنﮓ مشخﺺ شده است.
 lدرایــن دوره ماهنامــه بــازار چــرم و کفــش در نمایشــگاههای ســیماک ،تنینگتــک ،آیمــد و آیســﻒ غرفــه دارد و پذیــرای دســتاندرکاران صنایــﻊ
کفــش و مﺤصــوالت چرمــی ایــران اســت.
 lحتمـاً قبــل از حﻀــور در نمایشــگاه بــا مراجﻌــه بــه وب ســایت مــورد نظــر از عــدم تﻐییــر تاریــﺦ برگــزاری نمایشــگاه اطمینــان حاصــل کنیــد ،درغیــر
ایــن صــورت مســﺌولیتی متوجــه نشــریه نمــی باشــد.
 lاغلب نمایشگاه ها در روز آخر  ۲ساعت زودتر به پایان می رسند.
اسفنـد 96
تاریﺦ شمسی
 1 -3اسفند

تاریﺦ میالدی

روزهای هفته

نام نمایشگاه

 20 -22فوریه سهشنبه تا پنﺞشنبه Simac-Tannig Tech
سیماك و تنینﮓ تﮏ
2018

 lساعت برگزاری9 :صبﺢ تا  6/3۰بﻌدازﻇهر
 1 – 3اسفند

 ۲۰ -۲۲فوریه
۲۰18

 7 -9اسفند

سهشنبه تا پنﺞشنبه

 11 -13اسفند

India International
دوشنبه تا چهارشنبه  leather fair-Kolkataمﺤصوالت چرمی و ماشینآالت
نمایشگاه چرم هند-کلکته

 1۲-14اسفند

Momad Shoes
مماد کفش

جمﻌه تا یکشنبه

I.L.M
آی  .ال  .ام

شنبه تا دوشنبه

 lساعت برگزاری 8 :ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  7ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ

 ۲۲ -۲5اسفند

 13-16مارس
۲۰18

سهشنبه تا جمﻌه

 lساعت برگزاری10 :ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  6ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ
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شمـاره  l191بهمن 1396

چرم و کفش

fenac

برزیل
نووهامبورگ

www.ﬁmec.com.br

 lمﮑان برگزاریExhibition Park of Fenac :

یکشنبه تا سهشنبه

 lساعت برگزاری10 :ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  7ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ

مﺤصوالت چرمی مد زمستانه

آلمان
آفن باخ

www.messe-offenbach.de

 lمﮑان برگزاریMesse Offenbach GmbH :

 15 -17اسفند  6 -8مارس  ۲۰18سهشنبه تا پنﺞشنبه

 ۲۰ -۲۲اسفند

مدکفش و لوازم جانبی و
مﺤصوالت چرمی

اسﭙانیا
مادرید

www.ifema.es

 lمﮑان برگزاریFeria de Madrid :

 lساعت برگزاری 9 :ﺻﯿﺢ ﺗﺎ  6ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ

 11 -13مارس
۲۰18

هندوستان
کلکته

www.indialeatherfair.com

 lمﮑان برگزاریNetaji Indoor Stadium :

 lساعت برگزاری:
 3-5مارس ۲۰18

Lineapelle
لیناپله

مد چرم و لوازم کفش
بهار و تابستان 98

ایتالیا
میالن

www.lineapelle-Fair.it

 lمﮑان برگزاریFiera Milano Rho:

 lساعت برگزاری:
 ۲ -4مارس
۲۰18

ماشینآﻻت چرم و کفﺶ

ایتالیا
میالن

www.simactanningtech.it

 lمﮑان برگزاریFiera Milano Rho :

 lساعت برگزاری9 :ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  6/30ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ
 ۲6 -۲8فوریه
۲۰18

موﺿوع

محﻞ برگزاری

اینترنت -پست الﮑترونیﮏ

Gallery Shoes
گالری کفش

مدکفش و لوازم کفشی

آلمان
دوسلدورف

www.gallery-shoes.com

 lمﮑان برگزاریAreal Bohler :
Mospel
مزپل
 lمﮑان برگزاریCrocus Expo :

مدکیﻒ

روسیه
مسکو

www.mospel.com

اسفنـد 96
تاریﺦ شمسی

تاریﺦ میالدی

روزهای هفته

نام نمایشگاه

موﺿوع

محﻞ برگزاری

اینترنت -پست الﮑترونیﮏ

 ۲۲-۲5اسفند

 13-16مارس
۲۰18

سهشنبه تا جمﻌه

Mosshoes
مﺲ شوز

مد کفش

روسیه
مسکو

www.mosshoes.com

 lساعت برگزاری 10 :ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  6ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ
 ۲3-۲5اسفند

 14-16مارس
۲۰18

 lمﮑان برگزاریCrocus Expo :

چهارشنبه تا جمﻌه

 lساعت برگزاری 9 :ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  6ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ
 ۲3-۲5اسفند

 14 -16مارس
۲۰18

Fasion Access
دسترسی به مد

 lمﮑان برگزاریHong Kong Convention and Exhibition Center :

چهارشنبه تا جمﻌه

 lساعت برگزاری 9 :ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  6ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ

مﺤصوالت چرمی و لوازم جانبی
پاییز و زمستان 97

هنگ کنگ

www.fashionaccess.apif.com

Aplf
ای پی ال اف

چرم و مواد اولیه

www.aplf.com

هنگ کنگ

 lمﮑان برگزاریHong Kong Convention and Exhibition Center :

فروردین 97
تاریﺦ شمسی

تاریﺦ میالدی

روزهای هفته

نام نمایشگاه

موﺿوع

محﻞ برگزاری

اینترنت -پست الﮑترونیﮏ

 14-17فروردین

 3-6آوریل
۲۰18

سهشنبه تا جمﻌه

Expo Shoes
اکسﭙو کفش

کفش و لوازم جانبی

اوکراین
کی اف

www.artexpo.ua

 lساعت برگزاری10:ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  6ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ
 15-18فروردین

 4-7آوریﻞ
2018

چهارشنبه تا شنبه

 lساعت برگزاری 10:ﺻﺒﺢ ﺗﺎ 6ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ

 lمﮑان برگزاریBrovars kyi Ave. 15 :
Aymod
آی مد

مد کفﺶ
پاییز و زمستان 97

ترکیه
استانبول

www.cnraymod.com

 lمﮑان برگزاری :ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻰ  ،CNRروﺑﺮوى ﻓﺮودﮔﺎه آﺗﺎﺗﻮرك

اردیبهشت 97
تاریﺦ شمسی

تاریﺦ میالدی

روزهای هفته

 5-7اردیبهشت  ۲5-۲7آپریل  ۲۰18چهارشنبه تا جمﻌه

 lساعت برگزاری 10 :ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  6ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ
11-15
اردیبهشت

 1-5می
۲۰18

سهشنبه تا شنبه

 lساعت برگزاری 9 :ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  6ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ
19 – 22
اردیبهشت

 9 -12می

چهارشنبه تا شنبه

 lساعت برگزاری 10:ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  5ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ
۲6 -۲8
اردیبهشت

 16 -18می
۲۰18

چهارشنبه تا جمﻌه

 lساعت برگزاری 10 :ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  6ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ

نام نمایشگاه

موﺿوع

محﻞ برگزاری

اینترنت -پست الﮑترونیﮏ

IFF MAGIC
آی اف اف مجیک

مد پوشاک و کفش

ژاپن
توکیو

www.senken-ex.com/iff

 lمﮑان برگزاریSenken Shimbum :
CANTON FAIR

نساجی کفش و پوشاک

چین
گوانگزو

www.cantonfair.org.cn

 lمﮑان برگزاریChina Import and Export Fair (CANTON FAIR) :
Aysaf
آیساف

مد چرم و لوازم کفﺶ بهار
و تابستان 98

ترکیه
استانبول

www.cnraysaf.com

 lساعت برگزاری :ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻰ  ،CNRروﺑﺮوى ﻓﺮودﮔﺎه آﺗﺎﺗﻮرك
Uitic
یوتیک

کنفرانﺲ کفش

هند
چنای

www.uitic.org

 lمﮑان برگزاریTrade Center :
شمـاره  l191بهمن 1396
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خــرداد 97
تاریﺦ شمسی

تاریﺦ میالدی

 3۰می – اول ژوئن
 9 -11خرداد
۲۰18

روزهای هفته

نام نمایشگاه

موﺿوع

محﻞ برگزاری

اینترنت -پست الﮑترونیﮏ

چهارشنبه تا جمﻌه

Shoes & Leather
Industry
صنایﻊ چرم و کفش

ماشین آالت چرم و کفش

چین
گوانگژو

www.shoesleather-guangzhou.com

 lساعت برگزاری 9 :ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  6ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ

 lمﮑان برگزاریChina Import & Export Fair Complex AREA :

 ۲9-31خرداد  19 -۲1ژوئن  ۲۰18سهشنبه تا پنﺞشنبه

 lساعت برگزاری10:ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  5ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ

وسایل و کفش ایمنی

IFSEC

 lمﮑان برگزاریExCel London:

 3۰-31خرداد  ۲۰-۲1ژوئن  ۲۰18چهارشنبه تا پنﺞشنبه China Bags show

 lساعت برگزاری9:ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  6ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ

انگلستان
لندن

www.ifsec.co.uk

کیﻒ

آلمان
آفن باخ

www.messe-offenbach.de

 lمﮑان برگزاریFiere Congressi :

تیــر 97
تاریﺦ شمسی

تاریﺦ میالدی

روزهای هفته

نام نمایشگاه

موﺿوع

محﻞ برگزاری

اینترنت -پست الﮑترونیﮏ

 7-1۰تیر

 ۲8ژوئن 1 -جوالی
۲۰18

پنﺞشنبه تا یکشنبه

DERIX
دریکی

مﺤصوالت چرمی

ترکیه
بورسا

www.derifuari.com

 lساعت برگزاری 11 :ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  7ﺷﺐ
 ۲۰-۲۲تیر

 11 -13جوالی
۲۰18

 lمﮑان برگزاریAtaturk Congress and Culture Center Merinos AKKM-Busrsa :

چهارشنبه تا جمﻌه

 lساعت برگزاری 9/30 :ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  5ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ
 ۲6-۲9تیر

 17-۲۰جوالی
۲۰18

Shoes&Leather
Vietnam
کفش و چرم ویتنام

 lمﮑان برگزاریSaigon Exhibition & Convention Center (SECC) :
Leather and Shoes
چرم و کفش

سهشنبه تا جمﻌه

 lساعت برگزاری 10 :ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  6ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ

مد چرم ،کفش ،مواد اولیه و
دوخت

ویتنام
هوشی مینه

www.shoeleather-vietnam.com

مﺤصوالت چرمی ،کفش و خز

اکراین
کی اف

www.artexpo.ua

 lمﮑان برگزاری :ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻰ ﮐﻰ اف

شهریور 97
تاریﺦ شمسی

تاریﺦ میالدی

روزهای هفته

نام نمایشگاه

موﺿوع

محﻞ برگزاری

اینترنت -پست الﮑترونیﮏ

 ۲-4شهریور

۲4-۲6
اوت

جمﻌه تا یکشنبه

CSLF
سی اس ال اف

چرم مصنوعی ،مواد اولیه و
ماشین آالت

چین
ونزو

www.chinaleatherfair.com

 lساعت برگزاری 9 :ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  5ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ
 1۰-1۲شهریور  1-3سﭙتامبر ۲۰18

24

مﺤصوالت چرمی مد تابستانه

آلمان
آفن باخ

www.messe-offenbach.de

 lمﮑان برگزاریMesse Offenbach GmbH :

 16-19سﭙتامبر یکشنبه تا چهارشنبه

 lساعت برگزاری 9 :ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  6ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ
شمـاره  l191بهمن 1396

I.L.M
آی  .ال  .ام

شنبه تا دوشنبه

 lساعت برگزاری 9 :ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  6ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ
 ۲5-۲8شهریور

 lمﮑان برگزاریWenzhou Intl Convention & Exhibition Center :

Exporivaschuch
اکسﭙوریواشو

مد کفش
بهار و تابستان98

 lمﮑان برگزاریFiere Congressi :

ایتالیا
گاردا

www.exporivascuh.it

