نمایشــگاه

شﻬریو
ر تا آذر ۹۷

برنامه نمایشﮕاههای چرم و کفﺶ
 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.

شﻬریور ۹۷
تاریﺦ شمسی

تاریﺦ میالدی

روزهای هفته

نام نمایشﮕاه

موﺿوع

محﻞ برگﺰاری

اینترنت -پست الﮑترونیﮏ

 16-18شهریور

 7 -9سﭙتامبر

ﺟمﻌه تا یﮏشنبه

اس آی ام ام

SIMM

مد

اسﭙانیا
مادرید

www.semanamoda.ifema.es

 lساعت برگﺰاری 9/3۰ :صبﺢ الی  7/3۰شب
 16-18شهریور

 7-9سﭙتامبر

 7-1۰سﭙتامبر

 19-۲۲شهریور

 ۲5-۲7شهریور

 16 -18سﭙتامبر

 3۰شهریور
 3 -مهر

 ۲1 – ۲4سﭙتامبر

 lساعت برگﺰاری 1۰ :صبﺢ تا  8شب

مد ،لوازم مد
مدکفش و ﺟواهرات

Premiere classes

پریمیر کالس

فرانسه
پاریﺲ

www.premiere-classe.com

 lمﮑان برگﺰاریjardin Des Tuileries :
Mosshoes

مﺲ شوز

کیﻒ ،کفش و لوازم ﺟانبی

روسیه
مسکو

www.mosshoes.com

 lمﮑان برگﺰاریCrocus Expo :

یکشنبه تا سه شنبه

 lساعت برگﺰاری 1۰ :صبﺢ الی  6بﻌدازﻇهر

اسﭙانیا
مادرید

www.ifema.es

 lمﮑان برگﺰاریFeria de Madrid :

دوشنبه تا پنﺞشنبه

 lساعت برگﺰاری1۰ :صبﺢ الی  6بﻌدازﻇهر

کفش

ایبرپیل

ﺟمﻌه تا دوشنبه

 lساعت برگﺰاری 9 :صبﺢ الی  7بﻌدازﻇهر
 1۰-13سﭙتامبر

Iberpiel

ﺟمﻌه تا یکشنبه

 lساعت برگﺰاری 9/3۰ :صبﺢ الی  7/3۰شب
 16-19شهریور

 lمﮑان برگﺰاریFeria de Madrid :

مد

Fashion Centra Asia

نمایشگاه مد آسیا

قزاقستان
آلماتی

www.catexpo.kz

 lمﮑان برگﺰاریAtakent Exhibition Centers :

ﺟمﻌه تا سهشنبه

Athens Fashion
Trade Show

مد آتن

مد کیﻒ ،کفش و پوشاک

یونان
آتن

www.hellenicshoefair.gr

 lمﮑان برگﺰاریMetropolitan Expo :
شمـاره  l195مرداد 1397

۱۳

مﻬــر ۹۷
تاریﺦ شمسی

تاریﺦ میالدی

روزهای هفته

نام نمایشﮕاه

موﺿوع

محﻞ برگﺰاری

اینترنت -پست الﮑترونیﮏ

 3 -5مهر

 ۲5-۲7سﭙتامبر

سهشنبه تا پنجشنبه

LINEA PELLE

لوازم کفش و محصوالت چرمی

ایتالیا
بلونیا

www.lineapelle-fair.it

لینا پله

 lساعت برگﺰاری9 :صبﺢ تا  6/3۰بﻌدازﻇهر
 ۲6-۲8سﭙتامبر

 4 -6مهر

 lمﮑان برگﺰاریBologna fair Distri:

چهارشنبه تا ﺟمﻌه

 lساعت برگﺰاری1۰ :صبﺢ تا  6بﻌدازﻇهر
 5-8مهر

آی اف اف مجیﮏ

 ۲7-3۰سﭙتامبر پنﺞ شنبه تا یﮏشنبه

 lساعت برگﺰاری9 :صبﺢ تا  6بﻌدازﻇهر
 1۰ -13مهر

 ۱۱-۱4مﻬر

MODA

 ۲5 -۲6مهر

 ۲5 -۲7مهر

 ۲6-۲8مهر

EXPO Shoes

اکراین
کیاف

کفش و محصوالت چرمی

اکسﭙوشوز

مدکفﺶ
بﻬار و تابستان۹8

AYMOD

چﻬارشنبه تا شنبه

www.artexpo.ua

آیمد

ترکیه
استانبول

www.cnraymod.com

 lمﮑان برگﺰاری ، CNR :روبروی فرودگاه آتاتورک

چهارشنبه تا پنﺞشنبه

Futur Moda

اسﭙانیا
الیکانته

لوازم ﺟانبی و محصوالت چرمی

مد آینده

www.futurmoda.es

 lمﮑان برگﺰاریAlicante Fairground :

چهارشنبه تا ﺟمﻌه

 lساعت برگﺰاری 1۰ :صبﺢ تا  7شب
 18-۲۰اکتبر

www.modamadeinitaly.eu

 lمﮑان برگﺰاریInternational Exhibition Centre :

 lساعت برگﺰاری1۰ :صبﺢ الی 7بﻌدازﻇهر
 17-19اکتبر

آلمان
مونیﺦ

پایﭙوش

مد ایتالیا

سهشنبه تا ﺟمﻌه

 lساعت برگﺰاری9 ::صبﺢ تا  6بﻌدازﻇهر
 17-18اکتبر

مداکسﭙو

 lمﮑان برگﺰاریMOC MUNICH:

 lساعت برگﺰاری 1۰ :صبﺢ تا  6بﻌدازﻇهر
 ۳-۶اکتبر

کفش ،خز ،پوشاک چرمی و
لوازم مد

Moda Expo

بخارست
رومانی

www.modexpo.ro

 lمﮑان برگﺰاریRomexpo Exhibition center :

 3۰سﭙتامبر ۲-اکتبر یکشنبه تا سهشنبه

 ۲-5اکتبر

مد پوشاک و کفش

 lمﮑان برگﺰاریTokyo Big Sight,west Halls :

 lساعت برگﺰاری1۰ :صبﺢ الی  6بﻌدازﻇهر
 8-1۰مهر

IFF MAGIC

ژاپن
توکیو

www.iff-magic.com

SHOE EXPO

اکسﭙو کفش ازمیر

ترکیه
ازمیر

مد کفش

shoexpo.izfas.com.tr

 lمﮑان برگﺰاریFuarvir :
پنﺞشنبه تا شنبه

 lساعت برگﺰاری:

Pakistan Trade Show

نمایشگاه تجاری پاکستان

پاکستان
الهور

تمامی صنایﻊ

www.pakistantradeshow.com

 lمﮑان برگﺰاریLAHORE EXPO CENTER :

آبان ۹۷
تاریﺦ شمسی

تاریﺦ میالدی

 ۱-4آبان

 2۳-2۶اکتبر

روزهای هفته

نام نمایشﮕاه

موﺿوع

محﻞ برگﺰاری

اینترنت -پست الﮑترونیﮏ

ایران
تﻬران

www.mpex.ir

Mpex

پنجمین نمایشﮕاه
سهشنبه تا جمﻌه
بینالمللی کفﺶ ،کیﻒ،چرم
و صنایع وابسته

 lساعت برگﺰاری ۹ :صبﺢ تا  5بﻌدازﻇﻬر
 9-13آبان

 31اکتبر 4 -نوامبر چهارشنبه تا یکشنبه

 lساعت برگﺰاری 9/3۰ :صبﺢ الی  6بﻌدازﻇهر

۱4

شمـاره  l195مرداد 1397

کفﺶ ،چرم و مواد اولیه

 lساعت برگﺰاری :محﻞ داﺋمی نمایشﮕاههای بینالمللی تﻬران
نمایشگاه کانتون فاز 3

واردات و صادرات کفش

چین
گوانگزو

 lمﮑان برگﺰاریChina Import and Export Fair Complex :

www.cantonfair.org

آذر ۹۷
تاریﺦ شمسی

تاریﺦ میالدی

روزهای هفته

نام نمایشﮕاه

موﺿوع

محﻞ برگﺰاری

اینترنت -پست الﮑترونیﮏ

 1-3آذر

 ۲۲-۲4نوامبر

پنﺞشنبه تا شنبه

LEATHERTECH

چرم ،کفش و محصوالت چرمی

بنگالدش
داکا

www.leathertechbangladesh.com

 lساعت برگﺰاری 11 :صبﺢ تا  7/3۰بﻌدازﻇهر
 ۷-۱0آذر

 28نوامبر -اول
دسامبر

 lمﮑان برگﺰاریInternational Convention City :

چﻬارشنبه تا شنبه

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

 1۲ -15دسامبر

 lساعت برگﺰاری :بﻌدازﻇهرها

تکنولوژی چرم

AYSAF

آیساف

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

www.erbilstyle.com

 lمﮑان برگﺰاریErbil Intl Fair Ground :

í
í

شمـاره  l195مرداد 1397

۱5

