
تاریخ پایانتاریخ شروععنوان نمایشگاه های اصفهان

1398/1/271398/1/30هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت دام ، طیور و دامپزشکی

1398/2/31398/2/6هشتمین نمایشگاه تخصصی گل و گیاه ، گیاهان دارویی، ماهیان تزیینی ، فرآورده های طبیعی

1398/2/111398/2/14پانزدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ، معادن و صنایع وابسته

1398/2/181398/2/23چهارمین نمایشگاه تشریفات و تسهیالت ازدواج

1398/2/281398/3/3نمایشگاه قرآن و عترت

1398/2/281398/3/3نمایشگاه ویژه ماه مبارک رمضان 

1398/3/111398/3/16دومین نمایشگاه جهیزیه و ملزومات ازدواج

1398/3/211398/3/24پانزدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات، مجموعه ها و صنایع وابسته خودرو

1398/3/281398/3/31یازدهمین نمایشگاه صنعت گردشگری و هتلداری اصفهان

1398/4/41398/4/7هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع چوب ،ماشین آالت ، یراق آالت و مواد اولیه

1398/4/111398/4/14هفتمین نمایشگاه خانه، مبلمان و دکوراسیون مدرن

1398/4/181398/4/21یازدهمین نمایشگاه صنایع و ماشین آالت چاپ و بسته بندی

1398/4/181398/4/21کاربردی-هفتمین نمایشگاه تخصصی آموزش، تجهیزات آموزشی و آموزشگاه های علمی

1398/4/251398/4/28ششمین نمایشگاه لوازم و تزیینات خانه و آشپزخانه

1398/4/251398/4/28اولین نمایشگاه مبلمان راحتی

1398/5/11398/5/4هفتمین نمایشگاه تخصصی سالمت، ورزش، تغذیه و خدمات وابسته

1398/5/11398/5/4هشتمین نمایشگاه تخصصی صنایع و محصوالت بهداشتی، آرایشی، شوینده ها 

1398/5/81398/5/12بیستمین نمایشگاه تخصصی مادر، نوزاد، کودک و نوجوان 

1398/5/81398/5/12سومین نمایشگاه تخصصی سوغات، هدایا و اقوام

1398/5/161398/5/19نمایشگاه بازاریابی ، تبلیغات و مدیریت کسب و کار

1398/5/231398/5/26سومین نمایشگاه تجهیزات هتلداری، رستوران، فست فود، کافی شاپ

1398/5/231398/5/26اولین نمایشگاه نوشیدنیها

1398/5/311398/6/4سومین نمایشگاه لیزینگ و فروش اقساطی

1398/6/101398/10/13یازدهمین نمایشگاه بین المللی فوالد و متالورژی

1398/6/261398/6/29سیزدهمین نمایشگاه بین المللی کاشی، سرامیک،سرویسهای بهداشتی، تکنولوژی و صنایع وابسته

1398/7/31398/7/6دوازدهمین نمایشگاه جامع صنعت حمل و نقل ترانزیت و خدمات درون شهری و برون شهری خودروهای سنگین و مبلمان شهری

1398/7/101398/7/13سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت فلزات گرانبها، طال ، سنگهای قیمتی، ساعت ، ماشین آالت و تجهیزات وابسته

1398/7/181398/7/21بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

1398/7/281398/8/4نمایشگاه سراسری کتاب

1398/8/91398/8/12چهارمین نمایشگاه تخصصی در و پنجره، ماشین آالت و صنایع وابسته 

1398/8/91398/8/12اولین نمایشگاه مبلمان و دکوراسیون اداری، ماشین های اداری و محصوالت و ملزومات اداری

1398/8/91398/8/12دومین نمایشگاه تخصصی کاال، خدمات، تجهیزات فروشگاهی و فروشگاههای زنجیره ای 

1398/8/161398/8/20بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی کامپیوتر و اتوماسیون اداری

1398/8/161398/8/20دومین نمایشگاه تکنولوژی، نوآوری و استارت آپ ها

1398/8/161398/8/20ششمین جشنواره فروش رایانه و تجهیزات دیجیتال

1398/8/281398/9/1(سبک سازی و مقاوم سازی)هشتمین نمایشگاه بین المللی تکنولوژی ساختمان 

1398/8/281398/9/1یازدهمین نمایشگاه بین المللی آسانسور، پله برقی،باالبر، صنایع و تجهیزات وابسته

1398/9/61398/9/9(تجهیزات صنعتی و کارگاهی)چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت

1398/9/131398/9/18صادراتی فرش دستباف - بیست و دومین نمایشگاه تخصصی 

1398/9/261398/9/29(مکانیزاسیون،آبیاری، زراعت)هجدهمین نمایشگاه بین المللی جامع صنعت کشاورزی 

1398/10/31398/10/6یازدهمین نمایشگاه لوسترو چراغهای تزیینی

1398/10/101398/10/13هفدهمین نمایشگاه تخصصی صنایع مبل و دکوراسیون خانگی

1398/10/171398/10/20چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی ، آزمایشگاهی و خدمات وابسته

1398/10/171398/10/20دومین نمایشگاه بین المللی دارو، صنایع و خدمات وابسته 

1398/10/251398/10/28هجدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تأسیسات سرمایشی و گرمایشی

1398/11/31398/11/7شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو

1398/11/141398/11/8(فرآوری ،بسته بندی ،محصوالت و خدمات وابسته)شانزدهمین نمایشگاه تخصصی جامع صنایع غذایی 

1398/11/141396/11/18نمایشگاه دهه فجر

1398/11/231398/11/26دهمین نمایشگاه تخصصی فرش ماشینی

1398/11/231398/11/26پنجمین نمایشگاه منسوجات خانگی و کاالی خواب

1398/11/301398/12/3سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی، کیف، کفش و چرم

1398/12/71398/12/11بیست و سومین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی 

1398/12/15دومین نمایشگاه مد و لباس
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