نمایشــگاه
آبان ت
ا بهمن ۹۷

برنامه نمایشﮕاههای چرم و کفﺶ

 lمواردی که مجله بازار چرم و کفﺶ ﻏرفه دارد با حروف پررنﮓ مشﺨﺺ شده است.
 lدر ایــن دوره ماهنامــه بــازار چــرم و کفــش در نمایشــگاه بینالمللــی کفــش ،چــرم و مــواد اولیــه تهــران 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.
آبان ۹۷
تاریﺦ شمسی

تاریﺦ میالدی

 ۱-4آبان

 2۳-2۶اکتبر

روزهای هفته

موﺿوع

نام نمایشﮕاه

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 :محﻞ داﺋمی نمایشﮕاههای بینالمللی تهران

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

کفﺶ ،چرم و مواد اولیه

 31اکتبر 4 -نوامبر چهارشنبه تا یﮑشنبه

 lساعت برگﺰاری 9/3۰ :صبﺢ الی  6بﻌدازﻇهر

واردات و صادرات کفش

نمایشگاه کانتون ﻓاز 3

چین
گوانگزو

www.cantonfair.org

 lمﮑان برگﺰاریChina Import and Export Fair Complex :

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

 2۸نوامبر -اول
دسامبر

 1۲ -15دسامبر

 lساعت برگﺰاری :بﻌدازﻇهرها

چهارشنبه تا شنبه

AYSAF

آیساف

مد چرم و لوازم کفﺶ پاییﺰ و
زمستان ۹۸

ترکیه
استانبول

www.cnraysaf.com

 lمﮑان برگﺰاری ،CNR :روبروی ﻓرودگاه آتاتورک

 4-6دسامبر  ۲۰18سهشنبه تا پنﺞشنبه

 lساعت برگﺰاری9 :صبﺢ الی  6بﻌدازﻇهر
 ۲1 – ۲4آذر

 lمﮑان برگﺰاریInternational Convention City :

چهارشنبه تا شنبه

 lساعت برگﺰاری 9/3۰ :صبﺢ تا  5بﻌدازﻇهر
13-15آذر

تﮑنولوژی چرم

New York Shoe Expo

نیویورک شواکسﭙو

مد کفش

آمریﮑا
نیویورک

www.ffany.org

 lمﮑان برگﺰاریHilton New York Hotel :
Erbil Style

مد اربیل

چرم ،کفش و مد

کردستان عراق
اربیل

www.erbilstyle.com

 lمﮑان برگﺰاریErbil Intl Fair Ground :
شمـاره  l196شهریور و مهــر 1397

۱5

دی ۹۷
تاریﺦ شمسی

تاریﺦ میالدی

روزهای هفته

نام نمایشﮕاه

موﺿوع

محﻞ برگﺰاری

اینترنت -پست الﮑترونیﮏ

 ۲۲-۲5دی

 1۲-15ژانویه ۲۰19

شنبه تا سهشنبه

Expo Riva Schuh

مد کفش پاییز و زمستان 98

ایتالیا
گاردا

www.exporivaschuh.it

 lساعت برگﺰاری9 :صبﺢ الی  6بﻌدازﻇهر
 ۲4-۲7دی

 14-17ژانویه  ۲۰19دوشنبه تا پنﺞشنبه

 ۲5-۲8دی

 lمﮑان برگﺰاریRiva Del Garda :
کفش ،مﺤصوالت چرمی و
کاالهای ورزشی

Couromoda

کرومدا

برزیل
سائوپولو

www. Couromoda.com

 lمﮑان برگﺰاریAnhembi Exhibition Center :

 lساعت برگﺰاری1۰ :صبﺢ الی  8شب
 15-18ژانویه ۲۰19

اکسﭙوریوا شو

سهشنبه تا جمﻌه

 lساعت برگﺰاری1۰ :صبﺢ الی  6بﻌدازﻇهر

Mos shoe

مد کفش

مﺲ شوز

روسیه
مسﮑو

www.mosshoes.com

 lمﮑان برگﺰاریCrouCus Expo :

بهمن ۹۷
تاریﺦ شمسی

تاریﺦ میالدی

روزهای هفته

نام نمایشﮕاه

موﺿوع

محﻞ برگﺰاری

اینترنت -پست الﮑترونیﮏ

 ۲-5بهمن

 ۲۲-۲5ژانویه ۲۰19

سه شنبه تا جمﻌه

نمایشگاه چرم و کفش

Leather and Shoe

چرم ،کفش و خز

اکراین
کی اف

www.artexpoua.com

 lساعت برگﺰاری1۰ :صبﺢ الی 6بﻌدازﻇهر
 16-18بهمن

 5-7ﻓوریه ۲۰19

سهشنبه تا جمﻌه

 lساعت برگﺰاری9 :صبﺢ الی 6بﻌدازﻇهر
 ۲۰-۲1بهمن

 9-1۰ﻓوریه ۲۰19

شنبه تا یﮑشنبه

 lساعت برگﺰاری9 :صبﺢ الی 5بﻌدازﻇهر
 ۲1-۲4بهمن  1۰-13ﻓوریه  ۲۰19یﮑشنبه تا چهارشنبه
 lساعت برگﺰاری9/3۰ :صبﺢ الی 7شب
 ۲1-۲4بهمن  1۰-13ﻓوریه  ۲۰19یﮑشنبه تا چهارشنبه
 lساعت برگﺰاری9/3۰ :صبﺢ الی 7شب
 ۲7-۲9بهمن  16-18ﻓوریه ۲۰19

شنبه تا دوشنبه

 lساعت برگﺰاری9 :صبﺢ الی 6بﻌدازﻇهر

۱۶

شمـاره  l196شهریور و مهــر 1397

 lمﮑان برگﺰاریInternational Exhibition Center :
IFLS
)&International Footwear
(Leather Show

کفش و چرم

کلمبیا
بوگاتا

www.iﬂs.com.co

 lمﮑان برگﺰاریGran Salon :
مد

Fashion Exposed

استرالیا
سیدنی

www.fashionexposed.com

 lمﮑان برگﺰاریSydney Exhibition Center :
MIPEL

میﭙل

مد کیﻒ پاییز و زمستان 98

ایتالیا
میالن

www.mipel.com

 lمﮑان برگﺰاریFieramilano:
Micam

میﮑام

مد کفش پاییز و زمستان 98

ایتالیا
میالن

www.themicam.com

 lمﮑان برگﺰاریFieramilano :
ILM

آی ال ام

پوشاک زمستانی و
مﺤصوالت چرمی

 lمﮑان برگﺰاریMesse Offenbach :

آلمان
آﻓن باخ

www.messe-offenbach.de

