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 شیراز بانآ 22تا  22زات سرمایشی و گرمایشی پانزدهمین نمایشگاه تاسیسات و تجهی

 آذر 2آبان لغایت  22شانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان و سیستم های سرمایشی وگرمایشی ، درب وپنجره  کرمانشاه  

 آذر 4-1 خانگی لوازم المللی بین نمایشگاه هجدهمین

 آذر 11 تا 7 - قم ساختمان صنعت نمایشگاه سیزدهمین

 آذر 14-11 (گري ریخته و سازي قالب کاري، ماشین و آهنگري معدني، صنایع فوالد،)متالورژي المللي بین نمایشگاه پانزدهمین

 آذر ماه هتل المپیک 21و  21کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی سازه و فوالد نهمین 

 آذر 22-22 کشور فناوري و پژوهش دستاوردهاي نمایشگاه نوزدهمین

 ماه دی 6-3 بیمارستانی تأسیسات و تجهیزات المللی بین نمایشگاه چهارمین

 نمایشگاه صنعت ساختمان کرج   دی ماه

 ماه دی 6-3 مستغالت و امالک المللی بین نمایشگاه ششمین

 نمایشگاه و وابسته تجهیزات و صنایع ، آسانسور تخصصی نمایشگاه و ساختمانی نوین تجهیزات و تکنولوژی ، مصالح تخصصی نمایشگاه

  دی 7 تا 4 – پنجره   شیراز و درب تخصصی

 دی ماه 8-2پانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان وتاسیسات وهفتمین نمایشگاه صنعت برق  رشت    

 ماه دي 12-12 وابسته صنایع و بازاریابي تبلیغات، المللي بین نمایشگاه پانزدهمین

 دی ماه 22- 23نخستین نمایشگاه بین المللی مسکن ،شهرسازی وشهرهوشمند      مصلی تهران           

  دی 24 تا 21 - تهران دکوراسیون و داخلی مدرن،معماری خانه المللی بین نمایشگاه نهمین

  دی 24 تا 21 - تهران اداری مبلمان نمایشگاه هشتمین

  بهمن 6 تا 3 - تهران وکامپوزیت صنعتی های رزین،پوشش و رنگ لمللیا بین نمایشگاه شانزدهمین

 بهمن13-16 وابسته تجهیزات و صنایع تامین، زنجیره و لجستیک همایش و نمایشگاه

  بهمن 16 تا 13 - تهران وابسته صنایع و پنجره و در المللی بین نمایشگاه دهمین

  بهمن 26 تا 23 - تهران وابسته صنایع و ها قیر،آسفالت،عایق المللی بین نمایشگاه دهمین

  بهمن 26 تا 23 - تهران وابسته صنایع و مبلمان آالت ماشین آالت، یراق المللی بین نمایشگاه هفدهمین

  اسفند 2 تا 2 - تهران جویی صرفه و وری تجدیدپذیر،بهره و نو های انرژی المللی بین نمایشگاه نهمین

  اسفند 2 تا 2 - تهران شهری مدیریت جامع نمایشگاه ششمین

  اسفند 2 تا 2 - تهران زیست محیط المللی بین نمایشگاه شانزدهمین

 اسفند 13-11 وابسته خدمات و دوار موتورهاي ژنراتور، توربین، المللي بین نمایشگاه دومین

 


