نمایشــگاه

خرداد ت
ا مرداد 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 نمایشــگاه کیــﻒ و کفــش و چــرم تبریــز ﻏرفــه دارد و پذیــرای دســتاندرکاران صنایــﻊ کفــش و محصوالت
چرمــی ایران 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.
خــرداد ۹۷
تاریﺦ شمسی

تاریﺦ میالدی

روزهای هفته

نام نمایشگاه

موﺿوع

محﻞ برگزاری

اینترنت -پست الﮑترونیﮏ

۲ -4خرداد

 ۲3 -۲5می
۲۰18

چهارشنبه تا جمﻌه

ANPIC
آنﭙیﮏ

کفش و محصوالت چرمی
بهار و تابستان98

مکزیﮏ
لﺌون

www.laferiadeamerica.com

 lساعت برگزاری 10/30 :ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  6/30ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ
 3۰می – اول ژوئن
 9 -11خرداد
۲۰18

 lمﮑان برگزاری:
Shoes & Leather
Industry
صنایﻊ چرم و کفش

چهارشنبه تا جمﻌه

 lساعت برگزاری 9 :ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  6ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ
14 – 18خرداد

 4 – 8ژوئن
۲۰18

 ۲۰ – ۲۲خرداد

New York Shoe Expo

دوشنبه تا جمﻌه

 ۲6 – ۲9خرداد

 16 – 19ژوئن
۲۰18

Shoe Market of the
Americas

کفش

ﺑﺎزار ﮐﻔﺶ آﻣﺮﯾﮑﺎ

Expo Riva Schuh

اﮐﺴﭙﻮرﯾﻮاﺷﻮ

فروش عمده کفشهای ارزان و
متوسﻂ

ایتالیا
ریوا دل گاردا

www.exporivaschuh.it

 lمﮑان برگزاریExhibition Center :
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

آمریکا
فلوریدا

www.smota.com

 lمﮑان برگزاریFort Lauderdale Convention Center :

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

 lساعت برگزاری10:ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  5ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ

www.ffany.org

 lمﮑان برگزاریAcademy Mansion :

شنبه تا سهشنبه

 lساعت برگزاری 9 :ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  6ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ

آمریکا
نیویورک

کفش

اﮐﺴﭙﻮﮐﻔﺶ ﻧﯿﻮﯾﻮرك

یکشنبه تا سهشنبه

 lساعت برگزاری 9:ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  6ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ

ماشین آالت چرم و کفش

 lمﮑان برگزاریChina Import & Export Fair Complex :

 lساعت برگزاری 9 :ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  6ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ
 1۰ – 1۲ژوئن
۲۰18

چین
گوانگژو

www.shoesleather-guangzhou.com

کیﻒ

آلمان
آفن باخ

www.messe-offenbach.de

 lمﮑان برگزاریFiere Congressi :
شمـاره  l193اردیبهشت 1397

۱5

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
 1۲-14تیر

 3 – 5جوالی
۲۰18

 lمﮑان برگزاریAtaturk Congress and Culture Center Merinos AKKM-Busrsa :
PREMIUM
پریمیوم

سهشنبه تا پنﺞشنبه

 lساعت برگزاری10 :ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  7ﺷﺐ
 ۲۰-۲۲تیر

 11 -13جوالی
۲۰18

 lمﮑان برگزاریstation – Berlin :
Shoes&Leather
Vietnam
کفش و چرم ویتنام

چهارشنبه تا جمﻌه

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

 17-۲۰جوالی
۲۰18

مدکفش

آلمان
برلین

www.premiumexhibitions.com

مد چرم ،کفش ،مواد اولیه و
دوخت

ویتنام
هوشی مینه

www.shoeleather-vietnam.com

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

سهشنبه تا جمﻌه

 lساعت برگزاری 10 :ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  6ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ

محصوالت چرمی ،کفش و خز

اکراین
کی اف

www.artexpo.ua

 lمﮑان برگزاری :ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻰ ﮐﻰ اف

مــرداد ۹۷
تاریﺦ شمسی
 ۳ -۶مرداد

تاریﺦ میالدی

روزهای هفته

نام نمایشگاه

بیستمین نمایشگاه
 25 – 28جوﻻی
چهارشنبه تا شنبه بینالمللی صنعت کیﻒ و
20۱8
کفش تبریز

 lساعت برگزاری 9 :ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  5ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ
 5 – 7اوت
۲۰18

 14 – 16مرداد

 16 – 18مرداد

 17-19مرداد

 ۲۲-۲4مرداد

 ۲4-۲6مرداد

 ۲7 -۲9مرداد

۱۶

آمریکا
نیویورک

www.ffany.org

 lمﮑان برگزاریAcademy Mansion :
کفش بچگانه
بهار و تابستان ۲۰19

CIFF KIDS

سیﻒ کودکان

دانمارک
کﭙنهاک

www.ciff.dk

 lمﮑان برگزاریBella Center:

دوشنبه تا چهارشنبه

Magic

مجیﮏ

ساخت کفش

آمریکا
السوگاس

www.ubmfashion.com

 lمﮑان برگزاریLas Vegas Cenvention Center:
چهارشنبه تا جمﻌه

شنبه تا سهشنبه

 lساعت برگزاری 9 :صبﺢ تا  6بﻌدازﻇهر
شمـاره  l193اردیبهشت 1397

کفش

اکسﭙوکفش نیویورک

چهارشنبه تا جمﻌه

 lساعت برگزاری 9 :صبﺢ تا  6بﻌدازﻇهر
 18 -۲۰اوت
۲۰18

New York Shoe Expo

سهشنبه تا پنﺞشنبه

 lساعت برگزاری:
 15 -17اوت
۲۰18

مد کفش

انگلستان
بیرمنگهام

www.moda-uk.co.uk

 lمﮑان برگزاریNEC Birmingham :

 lساعت برگزاری9 :صبﺢ تا  6بﻌدازﻇهر
 13 -15اوت
۲۰18

Moda
مدا

یکشنبه تا سهشنبه

 lساعت برگزاری9 :صبﺢ تا  6بﻌدازﻇهر
 8-1۰اوت
۲۰18

کیﻒ و کفش

ایران
تبریز

www.t-expo.ir

 lمﮑان برگزاری :ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ ﺗﺒﺮﯾﺰ

 lساعت برگزاری 9/30:ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  7ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ
 7 – 9آگوست
۲۰18

موﺿوع

محﻞ برگزاری

اینترنت -پست الﮑترونیﮏ

Nordic Shoes Bay Fair

نمایشگاه کیﻒ و
کفش نوردیﮏ

کیﻒ ،کفش و چرم

سوئد
استکهام

www.nordensskoochvaskmassa.se

 lمﮑان برگزاریStockholm Shoe House :
KABO

کابو

کفش ،چرم و لوازم جانبی

 lمﮑان برگزاریExhibition Center:

چﮏ
برنو

www.kabo.cz

