نمایشــگاه

ف
روردین تا

شﻬریور ۹۷

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 آیمــد و آیســاف ترکیــه 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.

فروردین ۹۷
تاریﺦ شمسی

تاریﺦ میالدی

روزهای هفته

نام نمایشگاه

موﺿوع

محﻞ برگزاری

اینترنت -پست الﮑترونیﮏ

 ۲9اسفند-
 3فروردین

 ۲۰ -۲3مارس
۲۰18

سهشنبه تا جمعه

OBUV MIR KOZH
ابومیرکوزی

کفش و مﺤصوالت چرمی

روسیه
مسکو

www.obuv-expo.ru

 lساعت برگزاری 10 :ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  6ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ
 5-7فروردین

 ۲5 – ۲7مارس
۲۰18

 14-17فروردین

 ۱5-۱8فروردین

 ۲۲-۲3فروردین

 11 -1۲آوریل
۲۰18

22

کفش و لوازم جانبی

اوکراین
کی اف

www.artexpo.ua

 lمﮑان برگزاری :ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻰ ﮐﻰ اف
Aymod
آی مد

مد کفﺶ
پاییز و زمستان ۹۷

ترکیه
استانبول

www.cnraymod.com

 lمﮑان برگزاری :ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻰ  ،CNRروﺑﺮوى ﻓﺮودﮔﺎه آﺗﺎﺗﻮرك

چهارشنبه تا پنﺞشنبه

 lساعت برگزاری 10 :ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  6ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ
شمـاره  l19۲اسفنــد  96و فـروردین 1397

Expo Shoes
اکسپو کفش

چﻬارشنبه تا شنبه

 lساعت برگزاری 10:ﺻﺒﺢ ﺗﺎ 6ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ

کفش و تجهیزات جانبی

آلمان
مونیﺦ

www.modamadeinitaly.eu

 lمﮑان برگزاریMOC :

سهشنبه تا جمعه

 lساعت برگزاری10:ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  6ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ
 ۴-۷آوریﻞ
20۱8

Moda mode
MOC

یکشنبه تا سهشنبه

 lساعت برگزاری 9 :ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  6ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ
 3-6آوریل
۲۰18

 lمﮑان برگزاریExpo centre Fairground :

Shoes from Italy Kiev

کفش ایتالیا

کفش و تجهیزات جانبی

 lمﮑان برگزاری :ﻫﺘﻞ ﻫﺎﯾﺖ رﯾﺠﻨﺴﻰ

اکراین
کی اف

www.assocalzaturiﬁci.it

اردیبﻬشت ۹۷
تاریﺦ شمسی

تاریﺦ میالدی

روزهای هفته

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

 lساعت برگزاری 10 :ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  6ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ
 1-5می
۲۰18

11-15
اردیبهشت

13 – 16
اردیبهشت

CANTON FAIR
نمایشگاه کانتون فاز 3

سهشنبه تا شنبه

چین
گوانگزو

نساجی کفش و پوشاک

www.cantonfair.org.cn

 lمﮑان برگزاریChina Import and Export Fair (CANTON FAIR) :
Kastoria
کاستوریا

پنﺞشنبه تا یکشنبه

 lساعت برگزاری:

یونان
کاستوریا

مﺤصوالت خز

www.tsop.gr

 lمﮑان برگزاریInternational Exhibition Center :

۱۹ – 22
اردیبﻬشت

 ۹ -۱2می
20۱8

چﻬارشنبه تا شنبه

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

IFF MAGIC
آی اف اف مجیﮏ

مد پوشاک و کفش

ژاپن
توکیو

www.senken-ex.com/iff

 lمﮑان برگزاریTokyo Big Sight :

 lساعت برگزاری 9 :ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  6ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ
 3 – 6می
۲۰18

نام نمایشگاه

موﺿوع

محﻞ برگزاری

اینترنت -پست الﮑترونیﮏ

 16 -18می
۲۰18

مد چرم و لوازم کفﺶ بﻬار
و تابستان ۹8

Aysaf
آیساف

ترکیه
استانبول

www.cnraysaf.com

 lساعت برگزاری :ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻰ  ،CNRروﺑﺮوى ﻓﺮودﮔﺎه آﺗﺎﺗﻮرك
Uitic
یوتیﮏ

چهارشنبه تا جمعه

 lساعت برگزاری 10 :ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  6ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ

هند
چنای

کنفرانﺲ کفش

www.uitic.org

 lمﮑان برگزاریTrade Center :

خــرداد ۹۷
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
14 – 18خرداد

 4 – 8ژوئن
۲۰18

 lمﮑان برگزاریChina Import & Export Fair Complex :
New York Shoe Expo

دوشنبه تا جمعه

 ۲۰ – ۲۲خرداد

 lمﮑان برگزاری:
یکشنبه تا سهشنبه

 lساعت برگزاری 9:ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  6ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ
 ۲6 – ۲9خرداد

 16 – 19ژوئن
۲۰18

کفش

اﮐﺴﭙﻮﮐﻔﺶ ﻧﯿﻮﯾﻮرك

 lساعت برگزاری:
 1۰ – 1۲ژوئن
۲۰18

آمریکا
نیویورک

www.ffany.org

ﺑﺎزار ﮐﻔﺶ آﻣﺮﯾﮑﺎ

Expo Riva Schuh

اﮐﺴﭙﻮرﯾﻮاﺷﻮ

فروش عمده کفشهای ارزان و
متوسﻂ

IFSEC

اﯾﻔﺴﮏ

وسایل و کفش ایمنی

انگلستان
لندن

www.ifsec.co.uk

 lمﮑان برگزاریExCel London:

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

ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﮐﯿﻒ ﭼﯿﻦ

 lساعت برگزاری9:ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  6ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ

ایتالیا
ریوا دل گاردا

www.exporivaschuh.it

 lمﮑان برگزاریExhibition Center :

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

 lساعت برگزاری10:ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  5ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ

کفش

 lمﮑان برگزاریFort Lauderdale Convention Center :

شنبه تا سهشنبه

 lساعت برگزاری 9 :ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  6ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ

Shoe Market of the
Americas

آمریکا
فلوریدا

www.smota.com

کیف

آلمان
آفن باخ

www.messe-offenbach.de

 lمﮑان برگزاریFiere Congressi :
شمـاره  l19۲اسفنــد  96و فـروردین 1397

2۳

تیــر ۹۷
تاریﺦ شمسی

تاریﺦ میالدی

روزهای هفته

نام نمایشگاه

موﺿوع

محﻞ برگزاری

اینترنت -پست الﮑترونیﮏ

 7-1۰تیر

 ۲8ژوئن 1 -جوالی
۲۰18

پنﺞشنبه تا یﮏشنبه

DERIX
دریکﺲ

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 :
Shoes&Leather
Vietnam
کفش و چرم ویتنام

چهارشنبه تا جمعه

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

 17-۲۰جوالی
۲۰18

 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

مــرداد ۹۷
تاریﺦ شمسی

تاریﺦ میالدی

روزهای هفته

نام نمایشگاه

موﺿوع

محﻞ برگزاری

اینترنت -پست الﮑترونیﮏ

 16 – 18مرداد

 7 – 9آگوست
۲۰18

سهشنبه تا پنﺞشنبه

New York Shoe Expo

کفش

آمریکا
نیویورک

www.ffany.org

 lساعت برگزاری :ماه آینده مشﺨﺺ میشود

اکسپوکفش نیویورک

 lمﮑان برگزاری :ماه آینده مشﺨﺺ میشود

شﻬریور ۹۷
تاریﺦ شمسی

تاریﺦ میالدی

روزهای هفته

نام نمایشگاه

موﺿوع

محﻞ برگزاری

اینترنت -پست الﮑترونیﮏ

 ۲-4شهریور

 ۲4-۲6اوت
۲۰18

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

 16 – 19سپتامبر
 ۲5 -۲8شهریور
۲۰18

2۴

کفش ،کیف و تجهیزات جانبی

روسیه
مسکو

www.mosshoes.com

 lمﮑان برگزاریCrocus Expo :
Mipel
میپل

مد کیف

ایتالیا
میالن

www.mipel.com

 lمﮑان برگزاریFieramilano Rho :

یکشنبه تا چهارشنبه

 lساعت برگزاری 9/3۰ :صبﺢ تا  7بعدازﻇهر

شمـاره  l19۲اسفنــد  96و فـروردین 1397

Mosshoes
مﺲ شوز

یکشنبه تا چهارشنبه

 lساعت برگزاری 9/30 :ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  7ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ

مﺤصوالت چرمی مد تابستانه

آلمان
آفن باخ

www.messe-offenbach.de

 lمﮑان برگزاریMesse Offenbach GmbH :

سهشنبه تا جمعه

 lساعت برگزاری1۰:صبﺢ تا  6بعدازﻇهر
 16 – 19سپتامبر
 ۲5 -۲8شهریور
۲۰18

I.L.M
آی  .ال  .ام

شنبه تا دوشنبه

 lساعت برگزاری 9 :ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  6ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ
 11 -14سپتامبر
 ۲۰ – ۲3شهریور
۲۰18

 lمﮑان برگزاریWenzhou Intl Convention & Exhibition Center :

MICAM
میکام

مد کفش

 lمﮑان برگزاریFieramilano Rho :

ایتالیا
میالن

www.themicam.com

