نمایشــگاه

ب
همن  ۹۷تا

شهریور ۹۸

برنامه نمایشﮕاههای چرم و کفﺶ
 lمواردی که مجله بازار چرم و کفﺶ ﻏرفه دارد با حروف پررنﮓ مشﺨﺺ شده است.
 lدر ایـن دوره ماهنامـه بـازار چـرم و کفـش در نمایشـگاه بینالمللـی صنـدل قم ،نمایشـگاههای سـیماک ،لیناپلـه و تنینگتک ایتالیـا ﻏرفـه دارد و پذیرای
دسـتاندرکاران صنایـﻊ کفش ،صندل اسـت.
 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.
بهمن ۹۷
تاریﺦ شمسی

تاریﺦ میالدی

روزهای هفته

نام نمایشﮕاه

موﺿوع

محﻞ برگﺰاری

اینترنت -پست الﮑترونیﮏ

 1۲-14بهمن

 1-3فوریه

ﺟمعه تا یکشنبه

Iilf chennai

مﺤصوالت چرمی و
ماشین آالت

هندوستان
چنای

www.indiatradefair.com

 lمﮑان برگﺰاریChennai Trade Centre :

 lساﻋت برگﺰاری :بعدازﻇهرها
 16-18بهمن

 5-7فوریه ۲۰19

سهشنبه تا ﺟمعه

 lمﮑان برگﺰاریCorserias Gran Salon :

 lساﻋت برگﺰاری9 :صبﺢ الی 6بعدازﻇهر
 ۱6-۱۹بهمن

 5-۸فوریه
20۱۹

سهشنبه تا جمﻌه

 lساﻋت برگﺰاری 15 :الی ۲۲بعدازﻇهر
 ۲۰-۲1بهمن

 9-1۰فوریه
۲۰19

 ۲1-۲4بهمن

شنبه تا یکشنبه

یکشنبه تا چهارشنبه

 lساﻋت برگﺰاری9/3۰ :صبﺢ الی 7شب
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کفﺶ ،صندل و صنایع
وابسته

کفﺶ و صندل

ایران
قﻢ

www.qomexpo.ir

 lمﮑان برگﺰاری :محﻞ داﺋمی نمایشﮕاههای استان قﻢ

 lساﻋت برگﺰاری9 :صبﺢ الی 5بعدازﻇهر
 1۰-13فوریه
۲۰19

IFLS
)&International Footwear
(Leather Show

کفش و چرم

کلمبیا
بوگاتا

www.iﬂs.com.co

مد

Fashion Exposed

استرالیا
سیدنی

www.fashionexposed.com

 lمﮑان برگﺰاریSydney Exhibition Center :
MIPEL

میپل

مد کیﻒ پاییز و زمستان 98

 lمﮑان برگﺰاریFieramilano :

ایتالیا
میالن

www.mipel.com

بهمن ۹۷
تاریﺦ شمسی

تاریﺦ میالدی

روزهای هفته

نام نمایشﮕاه

موﺿوع

محﻞ برگﺰاری

اینترنت -پست الﮑترونیﮏ

 ۲1-۲4بهمن

 1۰-13فوریه
۲۰19

یکشنبه تا چهارشنبه

Micam

مد کفش پاییز و زمستان 98

ایتالیا
میالن

www.themicam.com

 lساﻋت برگﺰاری9/3۰ :صبﺢ الی 7شب
 ۲3 -۲5بهمن

 1۲ -14فوریه
۲۰19

 ۲7-۲9بهمن

 lمﮑان برگﺰاریFieramilano :

سهشنبه تا پنﺞشنبه

 lساﻋت برگﺰاری9 :صبﺢ الی  6/3۰بعدازﻇهر
 16-18فوریه
۲۰19

میکام

 lمﮑان برگﺰاریParis Nord ViLLepinte :

شنبه تا دوشنبه

 lساﻋت برگﺰاری9 :صبﺢ الی 6بعدازﻇهر
۲8 -3۰بهمن

 17-19فوریه
۲۰19

Premiere vision

یکشنبه تا سهشنبه

 lساﻋت برگﺰاری 9/3۰ :صبﺢ الی  6بعدازﻇهر

مد زمستانه مﺤصوالت چرمی
و کفش

ILM

آی ال ام

MODAFOOTWEAR

اسفند ۹۷

تاریﺦ شمسی
 ۱-۳اسفند

 20-22فوریه
20۱۹

چهارشنبه تا جمﻌه

Lineapelle
لیناپله

 ۱-۳اسفند

 lساﻋت برگﺰاری ۹ :صبﺢ تا  6/۳0بﻌدازﻇهر
3 -6اسفند

 ۲۲-۲5فوریه
۲۰19

ﺟمعه تا دوشنبه

 lساﻋت برگﺰاری 9:3۰ :صبﺢ تا  6:3۰بعدازﻇهر
 7-9اسفند

 ۲6-۲8فوریه
۲۰19

سه شنبه تا پنﺞ شنبه

 lساﻋت برگﺰاری 8 :صبﺢ تا  7بعدازﻇهر
 1۰-1۲اسفند

 1-3مارس
۲۰19

ﺟمعه تا یکشنبه

 lساﻋت برگﺰاری 1۲ :صبﺢ الی  1۰شب
 ۲1-۲4اسفند

 1۲-15مارس
۲۰19

سهشنبه تا ﺟمعه

 lساﻋت برگﺰاری1۰ :صبﺢ الی  6بعدازﻇهر
 ۲۲-۲4اسفند

 13-15مارس
۲۰19

چهارشنبه تا ﺟمعه

 lساﻋت برگﺰاری 9 :صبﺢ الی 6بعدازﻇهر

انگلستان
بیرمنگهام

www.moda-uk.co.uk

 lمﮑان برگﺰاریNEC Birmingham :

تاریﺦ میالدی

چهارشنبه تا جمﻌه

مد کفش

مداپایپوش

روزهای هفته

 lساﻋت برگﺰاری ۹ :صبﺢ تا  6/۳0بﻌدازﻇهر

آلمان
آفن باخ

www.messe-offenbach.de

 lمﮑان برگﺰاریMesse Offenbach :

نام نمایشﮕاه

 20-22فوریه
20۱۹

مد چرم ،خز و لوازم ﺟانبی

فرانسه
پاریس

www.premierevision.com

موﺿوع

محﻞ برگﺰاری

اینترنت -پست الﮑترونیﮏ

مد چرم و لوازم کفﺶ بهار و
تابستان ۹۹

ایتالیا
میالن

www.lineapelle-fair.it

 lمﮑان برگﺰاریFiera Milano Rho :
Simac-TanningTech
سیماك و تنینﮓ تﮏ

ماشین آﻻت چرم و کفﺶ بهار
و تابستان ۹۹

ایتالیا
میالن

www.simactanningtech.it

 lمﮑان برگﺰاریFiera Milano Rho :
MIFUR MIPAP
میفور میپاپ

چرم ،مﺤصوالت چرمی ،کفش،
پوشاک و مد

ایتالیا
میالن

www.theonemilano.com

 lمﮑان برگﺰاریFiera Milano City :
Fimec
فیمک

ماشین آالت ،مﺤصوالت چرمی و
کفش

برزیل
نووهامبورگ

www.ﬁmec.com.br

 lمﮑان برگﺰاریExhibition Park of Fenac :
Cairo Fashion
مد قاهره

مﺤصوالت چرمی

مصر

www.cairofashiontex.com

 lمﮑان برگﺰاریEgypt International Exhibitions center :
Mos Shoe
مس شوز

مد کفش

روسیه
مسکو

www.mosshoes.com

 lمﮑان برگﺰاریCrocus Expo :
APLF

مﺤصوالت چرمی و لوازم ﺟانبی

هنگ کنگ

www.aplf.com

 lمﮑان برگﺰاریHong Kong Convention :
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2۳

اسفند ۹۷
تاریﺦ شمسی

تاریﺦ میالدی

روزهای هفته

نام نمایشﮕاه

موﺿوع

محﻞ برگﺰاری

اینترنت -پست الﮑترونیﮏ

 19-۲1اسفند

 1۰-1۲مارس
۲۰19

یکشنبه تا سهشنبه

GALLERY SHOES
گالری کفش

مد کفش

آلمان
دوسلدورف

www.gds.online.com

 lمﮑان برگﺰاریAREAL BOHLER :

 lساﻋت برگﺰاری 9:3۰ :صبﺢ الی  6بعدازﻇهر
 ۲6-۲8اسفند

 17-19مارس
۲۰19

Fashion Central Asia
یکشنبه تا سهشنبه
مد آسیا مرکزی

 lساﻋت برگﺰاری:

قزاقستان
آلماتی

پوشاک چرمی کفش و کیﻒ

www.catexpo.kz

 lمﮑان برگﺰاریAtakentExhibotion Central :

اردیبهشت ۹۸
تاریﺦ شمسی

تاریﺦ میالدی

روزهای هفته

نام نمایشﮕاه

موﺿوع

محﻞ برگﺰاری

اینترنت -پست الﮑترونیﮏ

 11-15اردیبهشت

 1-5می
۲۰19

چهارشنبه تا یکشنبه

CANTON FAIR

نساﺟی ،کفش و پوشاک

چین
گوانگزو

www.cantonfair.org.cn

 lساﻋت برگﺰاری 9 :صبﺢ تا  6بعدازﻇهر

 lمﮑان برگﺰاریChina Import and Export Fair )canton fair( :

خــرداد ۹۸
تاریﺦ شمسی

تاریﺦ میالدی

روزهای هفته

نام نمایشﮕاه

موﺿوع

محﻞ برگﺰاری

اینترنت -پست الﮑترونیﮏ

 7-1۰خرداد

 ۲8-31می
۲۰19

سهشنبه تا ﺟمعه

The Micam Shanghai

مد کفش

چین
شانگهای

www.themicamshanghai.com

 lساﻋت برگﺰاری1۰ :صبﺢ الی  5بعدازﻇهر

 lمﮑان برگﺰاریShanghai Exhibition Center :

تیــر ۹۸
تاریﺦ شمسی

تاریﺦ میالدی

روزهای هفته

نام نمایشﮕاه

موﺿوع

محﻞ برگﺰاری

اینترنت -پست الﮑترونیﮏ

 19-۲1تیر

1۰-1۲
ﺟوالی

چهارشنبه تا ﺟمعه

Shoes & Leather
Vietnam

چرم و کفش

ویتنام
هوشیمینه

www.shoeleather-vietnam.com

 lساﻋت برگﺰاری 9/3۰ :صبﺢ الی  5بعدازﻇهر

 lمﮑان برگﺰاریSaigon Exhibition & Convention Center :

شهریور ۹۸
تاریﺦ شمسی

تاریﺦ میالدی

روزهای هفته

نام نمایشﮕاه

موﺿوع

محﻞ برگﺰاری

اینترنت -پست الﮑترونیﮏ

 1-3شهریور

۲3-۲5
اوت

ﺟمعه تا یکشنبه

Leather shoe material
& shoe machinery fair

مﺤصوالت چرمی

چین
ونژو

www.donnor.com

 lساﻋت برگﺰاری 9 :صبﺢ الی  5بعدازﻇهر
 ۲۰-۲3شهریور

11 -14سپتامبر
۲۰19

 lساﻋت برگﺰاری:
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 lمﮑان برگﺰاریWenzhou International Convention Center :

چهارشنبه تا شنبه

Erbil Style

چرم ،کفش و مد

 lمﮑان برگﺰاریErbil Intl Fair Ground :

عراق
اربیل

www.eriblstyle.com

