نمایشــگاه

آبا
ن  ۹۹تا ش
هریور ۱4۰۰

برنامه نمایشﮕاههای چرم و کفﺶ

 lمواردی که مجله بازار چرم و کفﺶ ﻏرفه دارد با حروف پررنﮓ مشﺨﺺ شده است.
 lدر این دوره ماهنامه بازار چرم و کفش در 3نمایشگاه آیساف ،سیماک و تنینگ-تﮏ 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.
تاریﺦ جدید نمایشگاههای زیر هنوز اعالم نشده است و طبﻖ اعالم مدیران برگزاری به ماهنامه بازار چرم و کفش به زودی اعالم خواهد شد.
 اکسپو کفش ازمیر در شهر ازمیر ترکیه نمایشگاههای چرم و کفش و ماشینآالت هندوستان در شهرهای کلکته ،دهلی و چنای نمایشگاه اکسپو کایپیﮏ در شهر بوینﺲ آیرس آرژانتین برخی از نمایشگاهها به ﺻورت مجازی برگزار میگردد که در ذیل نمایشگاه ذکر شده است.آبان ۹۹
تاریﺦ شمسی

تاریﺦ میالدی

روزهای هفته

نام نمایشﮕاه

موﺿوع

محﻞ برگﺰاری

اینترنت -پست الﮑترونیﮏ

 ۷-۱۰آبان

 ۲۸-3۱اکتبر ۲۰۲۰

چهارشنبه تا شنبه

نمایشگاه بین المللی تبریز

نمایشگاه ﺻنعت کیﻒ،کفش،
پوست ،چرم و ملزومات

ایران تبریز

www.tabrizfair.ir

 lمﮑان برگﺰاریﬁeramilano :

 lساﻋت برگﺰاری ۹ :ﺻبﺢ الی  ۷شب
۱۷-۱۹آبان

 3-۵نوامبر ۲۰۲۰

سهشنبه تا پنجشنبه

Anpic
آنپیﮏ

مواد اولیه و ماشینآالت

مکزیﮏ
مکزیکوسیتی

www.anpic.com

 lساﻋت برگﺰاری :مجازی
۲۸آبان اول آذر  ۱۸-۲۱نوامبر  ۲۰۲۰چهارشنبه تا شنبه

مد لوازم کفش
پاییز و زمستان ۱۴۰۰

Aysaf
آی سﻒ

ترکیه
استانبول

www.cnraysaf.com

 lمﮑان برگﺰاری :مرکز نمایشگاهی  CNRروبروی ﻓرودگاه آتاتورک

 lساﻋت برگﺰاری ۱۰ :ﺻبﺢ الی  ۷شب

آذر ۹۹
تاریﺦ شمسی

تاریﺦ میالدی

روزهای هفته

نام نمایشﮕاه

موﺿوع

محﻞ برگﺰاری

اینترنت -پست الﮑترونیﮏ

 ۶-۸آذر

 ۲۶-۲۸نوامبر

پنجشنبه تا شنبه

Leathertech
تکنولوژی چرم

کفش ،چرم و ماشینآالت

بنگالدش
داکا

www.leathertechbangladesh.com

 lمﮑان برگﺰاریExpo Zone :

 lساﻋت برگﺰاری ۱۱ :ﺻبﺢ تا  ۷/3۰شب

دی ۹۹
تاریﺦ شمسی

تاریﺦ میالدی

روزهای هفته

نام نمایشﮕاه

موﺿوع

محﻞ برگﺰاری

اینترنت -پست الﮑترونیﮏ

 ۲۲-۲۴دی

 ۱۱-۱3ژانویه۲۰۲۱

دوشنبه تا
چهارشنبه

Couromoda
کورومدا

مد کفش،کیﻒ و ملزومات

برزیل
ساﺋوپولو

www.couromoda.com

 lساﻋت برگﺰاری ۹ :ﺻبﺢ تا  ۸شب
۲۷-3۰دی

 ۱۶-۱۹ژانویه ۲۰۲۱

 lمﮑان برگﺰاریExpo Center Norte :
شنبه تا سه شنبه

 lساﻋت برگﺰاری ۹ :ﺻبﺢ الی  ۶بعدازﻇهر

۱۸

شمــاره  l۲۰۸مهـــر ۱3۹۹

Expo Riva Schuh
اکسپو ریوا شو

مد کفش و کیﻒ
پاییز و زمستان ۱۴۰۰

 lمﮑان برگﺰاریExhibition Center :

ایتالیا
ریوال گاردا

www.exporivaschuh.it

اسفـند ۹۹
تاریﺦ شمسی
 3-۶اسفند

تاریﺦ میالدی

روزهای هفته

 ۲۱-۲۴ﻓوریه  ۲۰۲۱یکشنبه تا چهارشنبه

 lساﻋت برگﺰاری ۹/3۰ :ﺻبﺢ تا  ۷شب
 3-۶اسفند

 ۲۱-۲۴ﻓوریه  ۲۰۲۱یکشنبه تا چهارشنبه

Mipel
میپل

مد کیﻒ پاییز و زمستان ۱۴۰۰

 ۲۴-۲۶ﻓوریه  ۲۰۲۱چهارشنبه تا جمعه

ایتالیا
میالن

www.mipel.com

 lمﮑان برگﺰاریﬁeramilano :
ماشینآﻻت چرم و کفﺶ
سال ۱4۰۱

Simac-Tanningtech
 24-26فوریه  2۰2۱چهارشنبه تا جمﻌه
سیماك و تنینﮓ تﮏ

 lساﻋت برگﺰاری ۹ :صبﺢ تا  6/۳۰بﻌدازﻇهر
 ۶-۸اسفند

Micam
میکام

مد کفش پاییز و زمستان ۱۴۰۰

ایتالیا
میالن

www.themicam.com

 lمﮑان برگﺰاریﬁeramilano :

 lساﻋت برگﺰاری ۹/3۰ :ﺻبﺢ تا  ۷شب
 6-۸اسفند

نام نمایشﮕاه

موﺿوع

محﻞ برگﺰاری

اینترنت -پست الﮑترونیﮏ

ایتالیا
میالن

www.simactanningtech.it

 lمﮑان برگﺰاریFiera Milano Rho:
Lineapelle
لیناپله

مد بهار و تابستان  ۱۴۰۱مواد اولیه
و ماشینآالت چرم و کفش

ایتالیا
میالن

www.lineapelle-fair.it

 lمﮑان برگﺰاریﬁeramilano :

 lساﻋت برگﺰاری ۹ :ﺻبﺢ تا  ۷شب

فروردین ۱4۰۰
تاریﺦ شمسی

تاریﺦ میالدی

روزهای هفته

نام نمایشﮕاه

موﺿوع

محﻞ برگﺰاری

 ۱۰-۱۲ﻓروردین

 3۰مارس اول
آوریل۲۰۲۱

سهشنبه تا پنجشنبه

APLF
ای پی ال اف

چرم و مواد اولیه

هنگ کنگ

 lساﻋت برگﺰاری ۹ :ﺻبﺢ تا  ۶بعدازﻇهر

اینترنت -پست الﮑترونیﮏ
www.aplf.com

lمﮑان برگﺰاریHong Kong Exhibition Center :

خرداد ۱4۰۰
تاریﺦ شمسی

تاریﺦ میالدی

روزهای هفته

 ۱۰-۱3خرداد  3۱می تا سوم ژوﺋن دوشنبه تا پنجشنبه
 lساﻋت برگﺰاری ۹/۴۵ :ﺻبﺢ تا  ۵/3۰بعدازﻇهر

نام نمایشﮕاه
Shoes &Leather Guangzhou

چرم ،کفش گوانگﮋو

موﺿوع

محﻞ برگﺰاری

اینترنت -پست الﮑترونیﮏ

ماشینآالت چرم و کفش

چین
گوانگزو

www.shoesleather-guangzhou.com

lمﮑان برگﺰاریChina Export and Import Complex :

تیر ۱4۰۰
تاریﺦ شمسی

تاریﺦ میالدی

روزهای هفته

 ۲3-۲۵تیر

 ۱۴-۱۶جوالی

چهارشنبه تا جمعه

 lساﻋت برگﺰاری ۹/3۰ :ﺻبﺢ تا  ۵بعدازﻇهر

نام نمایشﮕاه
Shoes &Leather Vietnam

چرم و کفش ویتنام

موﺿوع

محﻞ برگﺰاری

اینترنت -پست الﮑترونیﮏ

چرم ،کفش و مواد اولیه

ویتنام
هوشیمینه

www.shoeleather-vietnam.com

 lساﻋت برگﺰاریSaigon Exhibition :

مرداد ۱4۰۰
تاریﺦ شمسی

تاریﺦ میالدی

روزهای هفته

 ۵-۷مرداد

 ۲۷-۲۹جوالی
۲۰۲۱

سهشنبه تا پنجشنبه

 lساﻋت برگﺰاری ۹ :ﺻبﺢ تا  ۵بعدازﻇهر

نام نمایشﮕاه

موﺿوع

محﻞ برگﺰاری

اینترنت -پست الﮑترونیﮏ

Leather and Shoe Tech

ماشینآالت و مواد اولیه
چرم و کفش

چین
ونزو

www.chinaleatherfair.com

تکنولوژی چرم و کفش

 lساﻋت برگﺰاریWenzhou International Exhibition :

شهریور ۱4۰۰
تاریﺦ شمسی

تاریﺦ میالدی

روزهای هفته

نام نمایشﮕاه

ACLE
 ۹-۱۱شهریور  3۱اوت تا دوم سپتامبر سهشنبه تا پنجشنبه
نمایشگاه چرم سراسر چین
 lساﻋت برگﺰاری ۹ :ﺻبﺢ تا  ۵بعدازﻇهر

موﺿوع

محﻞ برگﺰاری

اینترنت -پست الﮑترونیﮏ

چرم و ماشینآالت

چین
شانگهای

www.aclechina.com

 lمﮑان برگﺰاری :مرکز نمایشگاهی جدید شانگهای
شمــاره  l۲۰۸مهـــر ۱3۹۹

۱۹

