
1 از 1صفحه 

ردیف

نمایشگاه

تعداد

عنوان
تلفن تماسآدرس وب سایتشرکت برگزار کنندهسالنتاریخ برگزاری

فضای باز-فردوسی111399/6/31-07/06

221399/7/29-8/2
فردوسی-مفاخر

/http://exbiz.orgشرکت برتر ملل هیراد پارس آوین




(051) 38911155

331399/8/06-09
فردوسی- مفاخر 

فضای باز- عطار 
/http://www.hermesbi.comشرکت ایده تجارت هرمس

(021)54512

(021)88107840
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/http://melalexpo.comشرکت برتر ملل هیراد پارس آوین عطار7




(051) 38911155

/http://www.hermesbi.comشرکت ایده تجارت هرمسمفاخر-فردوسی581399/10/30-11/03
(021)54512

(021)88107840
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http://www.barsashow.irشرکت نمایشگاهی بارثاوا ابتکار یگانهعطار16
(051)38337821

38651985

http://eventsportal.ir/(051)31519شرکت برساز رویداد پارسمفاخر17

عطار18

http://exbiz.org/(051)38904401-3شرکت آروین تجارت میانهفردوسی19

4

نمایشگاه دستاوردهای مقابله با کرونا

1399/11/16-19

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی

پنجمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و فن آوریهای حفاظتی، امنیتی، امداد و نجات، ایمنی و آتش نشانی

هفدهمین نمایشگاه بین المللی پزشکی، دندانپزشکی، تجهیزات و صنایع وابسته

بیست و یکمین نمایشگاه تخصصی مبلمان، لوستر ، روشنایی، دکوراسیون و معماری داخلی

1399/11/28-12/01 8

7

(051)38795310

38795330(411)

داوزدهمین نمایشگاه تخصصی فرش دستباف

1399/10/23-26

6
(ماشین آالت، نهاده ها ، مکانیزاسیون و سیستم های آبیاری)شانزدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی 

مفاخر-عطار-فردوسی1399/11/08-11

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب، فاضالب و تجهیزات وابسته
http://ronaghexpo.com/(051)37642330شرکت مدیریت رویداد و نمایشگاه رونق

فردوسی-مفاخر دهمین نمایشگاه تخصصی فرش ماشینی، موکت و کفپوش ها

هجدهمین نمایشگاه بین المللی صوتی و تصویری، دیجیتال و جشنواره نور و صدا

سازمان همیاری شهرداریهای 

استان خراسان رضوی
http://www.hamyari.org/

(051) 36158 عطار- مفاخر - فردوسی

چهاردهمین نمایشگاه لیزینگ و فروش اقساطی کاال

1399/9/25:              تاریخ آخرین بازنگری9:شماره بازنگری

(1399سال )تقویم نمایشگاههای بین المللی مشهد 

عنوان نمایشگاه

نمایشگاه دستاوردهای ملی دفاع مقدس و مقاومت

بیستمین نمایشگاه بین المللی خودرو قطعات و صنایع وابسته

هشتمین نمایشگاه تخصصی صنعت مبلمان،روشنایی، دکوراسیون ، معماری داخلی

شرکت مدیریت پروژه های 

نمایشگاهی آفتاب قطب مشرق زمین
http://www.epma.ir

 بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان و تاسیسات با گرایش برجها و ساختمانهای مرتفع

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی کاشی و سرامیک، چینی و شیر آالت بهداشتی ساختمان

یازدهمین نمایشگاه تخصصی درب و پنجره، ماشین آالت  و صنایع وابسته

هفدهمین نمایشگاه فرصتهای سرمایه گذاری شهری، مسکن و انبوه سازان

دهمین نمایشگاه بین المللی صنعتی سازی و فناوریهای نوین صنعت ساختمان

http://www.barsashow.ir/
http://eventsportal.ir/
http://www.hamyari.org/
http://www.epma.ir/

