
 تقویم نمایشگاههای داخلی شرکت نمایشگاه بین المللی استان خوزستان سال 1397

 تاریخ عنوان نمایشگاه ردیف

 30/01/97لغایت  27/01/97 چای و دمنوشهای گیاهی –نمایشگاه تخصصی قهوه  1

 06/02/97لغایت  03/02/97 دومین نمایشگاه آموزش و صنایع وابسته 2

 06/02/97لغایت  03/02/97 اشتغالنمایشگاه کار آفرینی و  3

 14/02/97لغایت  10/02/97 دهمین نمایشگاه خانه ایرانی 4

 23/02/97لغایت  20/02/97 (2018هجدهمین نمایشگاه الکترونیک ، کامپیوتر و تجارت الکترونیک و ارتباطات)الکامپ  5

 07/06/97لغایت  03/06/97 نمایشگاه دستاوردهای دولت به مناسبت هفته دولت 6

 16/06/97لغایت  12/06/97 نمایشگاه شمیم حسینی ویژه ماه محرم 7

 06/07/97لغایت  31/06/97 نمایشگاه عرضه مستقیم کاال ویژه بازگشایی مدارس 8

 14/07/97لغایت  11/07/97 چهارمین نمایشگاه تخصصی مدیریت بحران، محیط زیست و صنعت پاک 9

 14/07/97لغایت  11/07/97 تجهیزات پارکینمایشگاه مبلمان شهری و  10

 14/07/97لغایت  11/07/97 نمایشگاه توانمندیهای شهرداریها 11

 27/07/97لغایت  22/07/97 نمایشگاه صنایع دستی و اقوام ایرانی 12

 27/07/97لغایت  22/07/97 نمایشگاه ورزش و تجهیزات ورزشی 13

 15/08/97لغایت  12/08/97 پاالیش و پتروشیمینمایشگاه تخصصی صنعت نفت، گاز،  14

 26/08/97لغایت  22/08/97 شانزدهیمن نمایشگاه لوازم خانگی و تجهیزات آشپزخانه 15

 26/08/97لغایت  22/08/97 نهمین نمایشگاه صوتی و تصویری 16

 06/09/97لغایت  03/09/97 نمایشگاه تخصصی آب و تاسیسات آب و فاضالب و صنایع وابسته 17

 06/09/97لغایت  03/09/97 نمایشگاه تخصصی برق و صنایع وابسته 18

 06/09/97لغایت  03/09/97 اولین نمایشگاه توانمندیهای صادراتی )کاالهای ایرانی( 19

 16/09/97لغایت  13/09/97 هجدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان 20

 16/09/97لغایت  13/09/97 تزئینی و سونا و جکوزینمایشگاه تخصصی کاشی و سرامیک، سنگهای  21

 24/09/97لغایت  21/09/97 ششمین نمایشگاه تخصصی هفته پژوهش و فناوری استان 22

 24/09/97لغایت  21/09/97 هشتمین نمایشگاه توانمندیهای تولیدی صنعتی و خدمات فنی مهندسی خوزستان 23

 24/09/97لغایت  21/09/97 نمایشگاه تخصصی معادن و صنایع وابسته 24

 04/10/97لغایت  01/10/97 نمایشگاه تخصصی حفاری 25

 04/10/97لغایت  01/10/97 پنجمین نمایشگاه تجهیزات پزشکی بیمارستانی، صنایع دارویی، آزمایشگاهی و توانبخشی 26

 14/10/97لغایت  10/10/97 سیزدهمین نمایشگاه تخصصی مبلمان و دکوراسیون منزل 27

 23/10/97لغایت  20/10/97 سیزدهمین نمایشگاه تخصصی قطعات خودرو و مجموعه های خودرویی          28

 03/11/97لغایت  30/10/97 هشتمین نمایشگاه تخصصی ماشین آالت کشاورزی، دام و طیور، شیالت و آبزیان 29

 03/11/97لغایت  30/10/97 نمایشگاه گل و گیاه و گیاهان دارویی 30

 13/11/97لغایت  09/11/97 هشتمین نمایشگاه لوستر و چراغهای تزئینی 31

 13/11/97لغایت  09/11/97 نمایشگاه جهیزیه عروس و تزئینات منزل 32

 13/11/97لغایت  09/11/97 نمایشگاه تخصصی فرش دستبافت، ماشینی، تابلو فرش، موکت و کف پوش 33

 23/11/97لغایت  18/11/97 خوزستانیازدهمین نمایشگاه کتاب ایران  34

 03/12/97لغایت  30/11/97 سیزدهمین نمایشگاه تخصصی خودرو سبک و سنگین 35

 03/12/97لغایت  30/11/97 چهارمین نمایشگاه تخصصی حمل و نقل، ماشین آالت راهسازی، راهداری، ساختمانی و دیزلی 36

 11/12/97لغایت  08/12/97 تحت بررسی 37

 22/12/97لغایت  16/12/97 بهارهفروش  38
 


