
 تقویم نمایشگاههای داخلی شرکت نمایشگاه بین المللی استان خوزستان سال 1041

  

 تاریخ عنوان نمایشگاه 

 11/20/1121لغایت  11/20/1121 و ملزومات آشپزخانه نمایشگاه خانه ایرانی 1

 01/20/1121لغایت  02/20/1121 نمایشگاه تخصصی گل و گياه ، گياهان دارویی،باغبانی و گلخانه 0

 32/20/1121لغایت  02/20/1121 سرگرمی، کودک و نوجوانتخصصی نمایشگاه  3

 32/20/1121لغایت  02/20/1121 تخصصی بازی های فکری و سيستم های کمک آموزشینمایشگاه  1

 32/20/1121لغایت  02/20/1121 تجهيزات ملزومات آشپزخانه نمایشگاه تخصصی 5

21/20/1121لغایت  25/20/1121 سازی شهری توانمندی های شهرداری ها و تجهيزات پارکینمایشگاه تخصصی خدمات شهری ،هوشمند  6  

21/21/1121لغایت  01/20/1121 نمایشگاه تخصصی کامپيوتر و تجارت الکترونيک و ارتباطات )الکامپ( 0  

21/21/1121لغایت  01/20/1121 نمایشگاه ورزش و تجهيزات ورزشی 8  

13/21/1121لغایت  22/21/1121 دستبافت و تابلو فرشنمایشگاه تخصصی فرش  9  

00/21/1121لغایت  MDF 01/21/1121چوب و  نمایشگاه تخصصی 12  

00/21/1121لغایت  01/21/1121 صنعت نمایشگاه تخصصی 11  

00/21/1121لغایت  01/21/1121 های نو انرژینمایشگاه تخصصی آب و برق و  10  

25/20/1121لغایت  20/20/1121 کاشی و سراميک، سنگهای تزئينی و سونا و جکوزی ، ساختماننمایشگاه تخصصی صنعت  31  

25/20/1121لغایت  20/20/1121 کاشی و سراميک ، سنگهای تزئينی و سونا و جکوزی نمایشگاه تخصصی 11  

15/20/1121لغایت  10/20/1121 نمایشگاه تخصصی توانمندیهای توليدی صنعتی و خدمات فنی مهندسی خوزستان 15  

15/20/1121لغایت  10/20/1121 هفته پژوهش نمایشگاه تخصصی 12  

05/20/1121لغایت  01/20/1121 لوازم خانگی نمایشگاه تخصصی 10  

05/20/1121لغایت  01/20/1121 صوتی و تصویری نمایشگاه تخصصی 11  

05/20/1121لغایت  01/20/1121 تجهيزات آشپزخانه نمایشگاه تخصصی 10  

20/12/1121لغایت  00/20/1121 نمایشگاه تخصصی قطعات خودرو و مجموعه های خودرویی 02  

20/12/1121لغایت  25/12/1121 نمایشگاه تخصصی مبلمان و دکوراسيون منزل 01  

36/12/1121لغایت  31/12/1121 یشگاه تخصصی ماشين آالت کشاورزینما 00  

31/12/1121لغایت  39/12/1121 گياهان دارویی،باغبانی و گلخانه نمایشگاه تخصصی گل و گياه ، 03  

20/11/1121لغایت  23/11/1121 لوستر و چراغهای تزئينیتخصصی نمایشگاه  01  

20/11/1121لغایت  23/11/1121 تخصصی فرش و تابلو فرشنمایشگاه  05  

02/11/1121لغایت  10/11/1121 نمایشگاه تخصصی صنعت نفت، گاز، پاالیش و پتروشيمی 36  

01/11/1121لغایت  05/11/1121 نمایشگاه تخصصی بومی سازی قطعات فوالد 32  

22/10/1121لغایت  23/10/1121 ی ، تجهيزات آبياری و گلخانه اینمایشگاه تخصصی دام و طيور و نهاده ها 01  

22/10/1121لغایت  23/10/1121 شيالت و آبزیانیشگاه تخصصی  نما 00  

10/10/1121لغایت  20/10/1121 نمایشگاه تخصصی ملزومات جهيزیه زوج های جوان و خدمات مرتبط 32  

11/10/1121لغایت  20/10/1121 نمایشگاه تخصصی فرش دستبافت و تابلو فرش 31  

32/10/1121لغایت  32/10/1121 صنایع دستی، گردشگری و اقوام ایرانیتخصصی نمایشگاه  30  


