نمایشــگاه

تیــ
ر تا آذر 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.

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 :

سهشنبه تا پنﺞشنبه

 lساعت برگﺰاری10 :ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  7ﺷﺐ
 ۲۰-۲۲تیر

 11 -13جوالی
۲۰18

 lمﮑان برگﺰاریstation – Berlin :
چهارشنبه تا جمعه

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

 17-۲۰جوالی
۲۰18

سهشنبه تا جمعه

 lساعت برگﺰاری 10 :ﺻﺒﺢ ﺗﺎ  6ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ
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PREMIUM
پریمیوم

مدکفش

آلمان
برلین

www.premiumexhibitions.com

Shoes&Leather
Vietnam
کفش و چرم ویتنام

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

مﺤصوالت چرمی ،کفش و خز

 lمﮑان برگﺰاری :ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻰ ﮐﻰ اف

اکراین
کی اف

www.artexpo.ua

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

کفش

اکسﭙوکفش نیویورک

آمریکا
نیویورک

www.ffany.org

 lمﮑان برگﺰاریAcademy Mansion :
کفش بچگانه
بهار و تابستان ۲۰19

CIFF KIDS

چهارشنبه تا جمعه

سیﻒ کودکان

دانمارک
کﭙنهاک

www.ciff.dk

 lمﮑان برگﺰاریBella Center:

دوشنبه تا چهارشنبه

Magic

ساخت کفش

مجیک

آمریکا
السوگاس

www.ubmfashion.com

 lمﮑان برگﺰاریLas Vegas Cenvention Center:

 15 -17اوت
۲۰18

چهارشنبه تا جمعه

 lساعت برگﺰاری 9 :صبﺢ تا  6بعدازﻇهر
 ۲7 -۲9مرداد

New York Shoe Expo

سهشنبه تا پنﺞشنبه

 lساعت برگﺰاری:
 ۲4-۲6مرداد

مد کفش

انگلستان
بیرمنگهام

www.moda-uk.co.uk

 lمﮑان برگﺰاریNEC Birmingham :

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

www.t-expo.ir

Moda
مدا

یکشنبه تا سهشنبه

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

کیﻒ و کفﺶ

ایران
تبریﺰ

 lمﮑان برگﺰاری :ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ ﺗﺒﺮﯾﺰ

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

موﺿوع

محﻞ برگﺰاری

اینترنت -پست الﮑترونیﮏ

 18 -۲۰اوت
۲۰18

Nordic Shoes Bay Fair

کیﻒ ،کفش و چرم

نمایشگاه کیﻒ و
کفش نوردیک

سوئد
استکهام

www.nordensskoochvaskmassa.se

 lمﮑان برگﺰاریStockholm Shoe House :
KABO

شنبه تا سهشنبه

کفش ،چرم و لوازم جانبی

کابو

 lساعت برگﺰاری 9 :صبﺢ تا  6بعدازﻇهر

چک
برنو

www.kabo.cz

 lمﮑان برگﺰاریExhibition Center:

شﻬریور ۹۷
تاریﺦ شمسی

تاریﺦ میالدی

روزهای هفته

نام نمایشﮕاه

موﺿوع

محﻞ برگﺰاری

اینترنت -پست الﮑترونیﮏ

 ۲-4شهریور

 ۲4-۲6اوت

جمعه تا یکشنبه

All China Shoe-Tech

ماشینآالت ،کفش و مواد اولیه
کفش و چرم

چین
ونﮋو

www.donnor.com

 lساعت برگﺰاری 9 :صبﺢ الی  5بعدازﻇهر
7 -9
شهریور

۲9 - 31
اوت

 11-13شهریور

 16-18شهریور

GLOBAL SHOES

نمایشگاه جهانی کفش

کفش و لوازم جانبی

آلمان
دوسلدوف

www.globalshoes.online.com

 lمﮑان برگﺰاریFSairground Dusseldorf :

جمعه تا یکشنبه

 lساعت برگﺰاری 9/3۰ :صبﺢ الی  7/3۰شب

ACLE

ای سی ال ای

چرم و ماشینآالت چرمی

چین
شانگهای

www.aplf.com

 lمﮑان برگﺰاریShanghai New International Expo Center, Pudong :

یکشنبه تا سهشنبه

 lساعت برگﺰاری 9 :صبﺢ تا  7/3۰شب
 7 -9سﭙتامبر

 lمﮑان برگﺰاریWenzhou Intl convention & Exhibition center :

چهارشنبه تا جمعه

 lساعت برگﺰاری 9 :صبﺢ تا  5بعدازﻇهر
 ۲-4سﭙتامبر

شوتک چین

SIMM

اس آی ام ام

مد

اسﭙانیا
مادرید

www.semanamoda.ifema.es

 lمﮑان برگﺰاریFeria de Madrid :
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شﻬریور ۹۷
تاریﺦ شمسی

تاریﺦ میالدی

روزهای هفته

نام نمایشﮕاه

موﺿوع

محﻞ برگﺰاری

اینترنت -پست الﮑترونیﮏ

 16-18شهریور

 7-9سﭙتامبر

جمعه تا یکشنبه

Iberpiel

کفش

اسﭙانیا
مادرید

www.ifema.es

 lساعت برگﺰاری 9/3۰ :صبﺢ الی  7/3۰شب
 3۰شهریور
 3 -مهر

 ۲1 – ۲4سﭙتامبر

ایبرپیل

 lمﮑان برگﺰاریFeria de Madrid :
Athens Fashion
Trade Show

جمعه تا سهشنبه

 lساعت برگﺰاری 1۰ :صبﺢ تا  8شب

مد کیﻒ ،کفش و پوشاک

مد آتن

یونان
آتن

www.hellenicshoefair.gr

 lمﮑان برگﺰاریMetropolitan Expo :

مﻬــر ۹۷
تاریﺦ شمسی

تاریﺦ میالدی

روزهای هفته

نام نمایشﮕاه

موﺿوع

محﻞ برگﺰاری

اینترنت -پست الﮑترونیﮏ

 4 -6مهر

 ۲6-۲8سﭙتامبر

چهارشنبه تا جمعه

آی اف اف مجیک

IFF MAGIC

مد پوشاک و کفش

ژاپن
توکیو

www.iff-magic.com

 lساعت برگﺰاری1۰ :صبﺢ تا  6بعدازﻇهر
 1۰ -13مهر

 ۲-5اکتبر

 lمﮑان برگﺰاریTokyoBig Sight,west Halls :
EXPO Shoes

سهشنبه تا جمعه

اکسﭙوشوز

 lساعت برگﺰاری 1۰ :صبﺢ تا  6بعدازﻇهر
 ۱۱-۱۴مﻬر

 ۳-۶اکتبر

 lمﮑان برگﺰاریInternational Exhibition Centre :

چﻬارشنبه تا شنبه

 ۲5 -۲7مهر

مدکفﺶ
بﻬار و تابستان۹8

AYMOD

آیمد

ترکیه
استانبول

www.cnraymod.com

 lمﮑان برگﺰاری ، CNR :روبروی فرودگاه آتاتورک

 lساعت برگﺰاری9 ::صبﺢ تا  6بعدازﻇهر
 17-19اکتبر

کفش و مﺤصوالت چرمی

اکراین
کیاف

www.artexpo.ua

SHOE EXPO

چهارشنبه تا جمعه

 lساعت برگﺰاری 1۰ :صبﺢ تا  7شب

مد کفش

اکسﭙو کفش ازمیر

ترکیه
ازمیر

shoexpo.izfas.com.tr

 lمﮑان برگﺰاریFuarizmisss :

آذر ۹۷
تاریﺦ شمسی

تاریﺦ میالدی

روزهای هفته

نام نمایشﮕاه

 ۷-۱0آذر

 28نوامبر -اول
دسامبر

چﻬارشنبه تا شنبه

AYSAF

 lساعت برگﺰاری 9/3۰ :صبﺢ تا  5بعدازﻇهر
 ۲1 – ۲4آذر

 1۲ -15دسامبر

 lساعت برگﺰاری :بعدازﻇهر

آیساف

موﺿوع

محﻞ برگﺰاری

اینترنت -پست الﮑترونیﮏ

مد چرم و لوازم کفﺶ پاییﺰ و
زمستان ۹8

ترکیه
استانبول

www.cnraysaf.com

 lمﮑان برگﺰاری ،CNR :روبروی فرودگاه آتاتورک

چهارشنبه تا شنبه

Erbil Style

مد اربیل

چرم ،کفش و مد

کردستان عراق
اربیل

 lمﮑان برگﺰاریErbil Intl Fair Ground :

www.erbilstyle.com

ﻋﯿﻪ
ﻃﻼ
ا
جﻬت اطالع از سومین ویژهنامه ماهنامه بازار چرم و کفﺶ جﻬت توزیع در فروشﮕاههای کیﻒ و کفﺶ سراسر ایران

از اﯾﺮان ﺗﺎ ﻋﺮاق

اربیﻞ  -سلیمانیه  -بﻐداد و بصره با تلفنهای زیر تماس حاصﻞ نمایید:
واحد بازرگانی ماهنامه02۱-۷۷۶28085-۷ :
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