نمایشــگاه

ا
سفند  ۹۷تا

برنامه نمایشﮕاههای چرم و کفﺶ

شﻬریور ۹۸

 lمواردی که مجله بازار چرم و کفﺶ ﻏرفه دارد با حروف پررنﮓ مشﺨﺺ شده است.
 lدر این دوره ماهنامه بازار چرم و کفش در نمایشگاه بینالمللی آیمد و آیساف ترکیه ﻏرفه دارد و پذیرای دستاندرکاران صنایع کفش ،کیﻒ و صندل است.
 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.
اسفند ۹۷
تاریﺦ شمسی

تاریﺦ میالدی

روزهای هفته

نام نمایشﮕاه

موﺿوع

محﻞ برگﺰاری

اینترنت -پست الﮑترونیﮏ

 ۲۲-۲4اسفند

 13-15مارس
۲۰19

چهارشنبه تا جمﻌه

APLF

مﺤصوالت چرمی و لوازم جانبی

هنگ کنگ

www.aplf.com

 lمﮑان برگﺰاریHong Kong Convention :

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

 17-19مارس
۲۰19

Fashion Central Asia
یکشنبه تا سهشنبه
مد آسیای مرکزی

 lساﻋت برگﺰاری:

لباس ،کفش و کیﻒ چرمی

قزاقستان
آلماتی

www.catexpo.kz

 lمﮑان برگﺰاریAtakent Exhibition Central :

فروردین ۹۸
تاریﺦ شمسی

تاریﺦ میالدی

روزهای هفته

نام نمایشﮕاه

موﺿوع

محﻞ برگﺰاری

اینترنت -پست الﮑترونیﮏ

 13-16فروردین

 ۲-5آوریل
۲۰19

سهشنبه تا جمﻌه

Expo Shoes
اکسﭙوشوز

مد کفش پاییز و زمستان

اکراین
کیاف

www.artexpo.ua

 lمﮑان برگﺰاریInternational Exibition Center Kyiv, Ukraine :

 lساﻋت برگﺰاری 1۰:صبﺢ تا  6بﻌدازﻇهر
۱4-۱۷فروردین

 ۳-6آوریﻞ
20۱۹

چﻬارشنبه تا شنبه

 lساﻋت برگﺰاری ۹ :صبﺢ تا  6بﻌدازﻇﻬر

Aymod
آی مد

مد پاییﺰ و زمستان ۹۸

ترکیه
استانبول

www.cnraymod.com

 lمﮑان برگﺰاری :مرکﺰ نمایشﮕاهی  CNRروبروی فرودگاه آتاتورك

اردیبﻬشت ۹۸
تاریﺦ شمسی

تاریﺦ میالدی

روزهای هفته

نام نمایشﮕاه

موﺿوع

 11-15اردیبهشت

 1-5می
۲۰19

چهارشنبه تا یکشنبه

CANTON FAIR
کانتون فاز 3

نساجی ،کفش و پوشاک

 lساﻋت برگﺰاری 9 :صبﺢ تا  6بﻌدازﻇهر
 ۱2-۱5اردیبﻬشت

 2-5می
20۱۹

 ۲6-۲8اردیبهشت

 16-18می
۲۰19

چین
گوانگزو

www.cantonfair.org.cn

 lمﮑان برگﺰاریChina Import and Export Fair )canton fair( :

پنجشنبه تا یﮑشنبه

 lساﻋت برگﺰاری 9 :صبﺢ تا  6بﻌدازﻇهر

محﻞ برگﺰاری اینترنت -پست الﮑترونیﮏ

Aysaf
آیساف

ماشینآﻻت،مواد اولیه کفﺶ،چرم
مد بﻬار و تابستان ۹۹

ترکیه
استانبول

www.cnraysaf.com

 lمﮑان برگﺰاری :مرکز نمایشگاهی  CNRروبروی فرودگاه آتاتورک
پنجشنبه تا شنبه

 lساﻋت برگﺰاری 1۰ :صبﺢ تا  6بﻌدازﻇهر

Uitic
یوتیک

کنفرانس کفش

هند
چنای

www.uitic.org

 lمﮑان برگﺰاریTrade Center :
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۱۹

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
 ۲5-۲8خرداد

 15-18ژوئن
۲۰19

شنبه تا سهشنبه

 lساﻋت برگﺰاری 9 :صبﺢ تا  6بﻌدازﻇهر
 ۲8-3۰خرداد

 18-۲۰ژوئن
۲۰19

 lمﮑان برگﺰاریShanghai Exhibition Center :

 lمﮑان برگﺰاریExhibition Center :

سهشنبه تا پنجشنبه

 lساﻋت برگﺰاری 1۰:صبﺢ تا  5بﻌدازﻇهر

Expo Riva schuh
اکسﭙوریواشو

فروش عمده کفشهای
ارزان و متوسﻂ

ایتالیا
ریوادل گاردا

wwexporivaschuh.it

IFSEC
ایفسک

انگلستان
لندن

وسایل و کفش ایمنی

www.ifsec.co.uk

 lمﮑان برگﺰاریExcel London :

تیــر ۹۸
تاریﺦ شمسی

تاریﺦ میالدی

روزهای هفته

نام نمایشﮕاه

موﺿوع

محﻞ برگﺰاری

اینترنت -پست الﮑترونیﮏ

 19-۲1تیر

 1۰-1۲جوالی
۲۰19

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 :

مرداد ۹۸
تاریﺦ شمسی

تاریﺦ میالدی

روزهای هفته

نام نمایشﮕاه

موﺿوع

محﻞ برگﺰاری

اینترنت -پست الﮑترونیﮏ

 1-3مرداد

 ۲3-۲6جوالی
۲۰19

سهشنبه تا پنجشنبه

اکسﭙو خـــز

خز

اکراین
کیاف

www.artexpo.ua

 lساﻋت برگﺰاری 1۰:صبﺢ تا  6بﻌدازﻇهر
 13-5مرداد

 4-6آگوست
۲۰19

 lمﮑان برگﺰاریInternational Exibition Center Kyiv, Ukraine :

یکشنبه تا سهشنبه

 lساﻋت برگﺰاری 9/3۰ :صبﺢ تا  6بﻌدازﻇهر

Moda
مدا

انگلستان
بیرمنگام

مد کفش

www.moda-co.uk

 lمﮑان برگﺰاریNEC Birmingham :

شﻬریور ۹۸

تاریﺦ شمسی

تاریﺦ میالدی

روزهای هفته

نام نمایشﮕاه

موﺿوع

محﻞ برگﺰاری

اینترنت -پست الﮑترونیﮏ

 1-3شهریور

 ۲3-۲5آگوست
۲۰19

جمﻌه تا یکشنبه

Leather shoe material
& shoe machinery fair

مﺤصوالت چرمی

چین
ونﮋو

www.donnor.com

 lساﻋت برگﺰاری 9 :صبﺢ الی  5بﻌدازﻇهر
 1-3شهریور

 ۲3-۲5آگوست
۲۰19

 lساﻋت برگﺰاری 9 :تا  5بﻌدازﻇهر
 13-16شهریور

 4-7سﭙتامبر
۲۰19

 lساﻋت برگﺰاری:

 lمﮑان برگﺰاریWenzhou International Convention Center :

جمﻌه تا یکشنبه

نمایشگاه فناوری
چرم و کفش

فناوری چرم و کفش

چین
ونزو

www.chinaleatherfair.com

 lمﮑان برگﺰاریWenzhou Intel Convention & Exhibition center :
چهارشنبه تا شنبه

Erbil Style

چرم ،کفش و مد

عراق
اربیل

www.eriblstyle.com

 lمﮑان برگﺰاریErbil Intl Fair Ground :

ﻣﻨﺘﻈﺮ دﯾﺪار ﺷﻤﺎ در ﺷﺼﺖ و ﯾﮑﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﻰ ﻣﺪ ﮐﻔﺶ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل  -ﺗﺮﮐﯿﻪ ﻣﻰﺑﺎﺷﯿﻢ.

زﻣﺎن 14 :ﻟﻐﺎﯾﺖ  17ﻓﺮوردﯾﻦ  - 1398ﻏﺮﻓﻪ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎزار ﭼﺮم و ﮐﻔﺶ
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