
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 0011 اهــــــــــــوان نمایشگـعن بازه زمانی تعداد

0 
0 

 یپارک اتزیو تجه یسبز ، خدمات شهر ی، فضا یمبلمان شهرنمایشگاه و جشنواره گل و گیاه و صنایع وابسته ،  نینهم
اردیبهشت 72-01  

 ییدارو اهانیو  گ یطب سنت  شگاهینما نیسوم 7

0 

7 
 و خدمات سفر یهتلدار زاتیرستورانها، تجه ،یگردشگر شگاهینما نینخست

خرداد 01-70  
 یسفر و کوهنورد زاتیامداد و نجات، تجه نگ،یآفرود، کمپ شگاهینما نینخست 0

5 

0 

 یشیو گرما یشیسرما یستمهای، س ساتیتاس،  زاتیصنعت ساختمان تجه یتخصص شگاهینما نینوزدهم

تیر 0-0  آالت وابسته نیدرب و پنجره  و ماش یتخصص شگاهینما نیششم  6 

 یبهداشت رآالتیو ش  ینی، چ ینیتزئ ی، سنگها کیسرام ،یکاش یتخصص شگاهینما نیدهم  2

تیر 01-00  نمایشگاه خانه مدرن چهارمین 0 1  

شهریور 5-7 دندانپزشکی، داروئی، آزمایشگاهی، تجهیزات و تاسیسات بیمارستان و سمینار تخصصینمایشگاه پزشکی،  دومین 5 9  

 مهر 9- 6         نمایشگاه تخصصی ماشینهای کشاورزی، ادوات، تجهیزات، آبیاری و صنایع وابسته هفدهمین 6 01

00 

2 

 صنایع وابستهنمایشگاه تخصصی صنعت دام و طیور،  شیالت، آبزیان و  نوزدهمین

 تخصصی ادوات باغبانی، گلخانه، ماشین ها و صنایع وابسته نمایشگاه  پنجمین 07 مهر 70- 71
 نمایشگاه تخصصی بذر، کود، سم، نهاده های کشاورزی هشتمین 00

 آبان 2-0 جشنواره بین المللی فرهنگ اقوام ایران زمین چهاردهمین 1 00

05 

9 

 انبوه سازان و مشاوران ساخت و خدمات وابستهنمایشگاه توانمندی های صنایع و خدمات ساختمانی،  نخستین

  نمایشگاه تخصصی سازه های پیش ساخته ، دیوار پوش ها و کف پوش های ساختمانی نخستین 06 آبان 01-70
 خدمات وابستهنمایشگاه تخصصی استاندارد، کیفیت، ایمنی، تحقیقات صنعتی و  نخستین 02

 آذر 5-0 نمایشگاه سراسری کتاب استان گلستان چهاردهمین 01 01

 آذر 09-05 یداخل ونیمبلمان و دکوراس یتخصص شگاهینما  شانزدهمین 00 09

71 
07 

 فرش ماشینی، موکت و کفپوش، عکاسی و فیلمبردارینمایشگاه تخصصی لوازم خانگی، صوتی و تصویری،  بیستمین
 دی 02- 00

 نمایشگاه تخصصی لوستر و چراغهای تزئینی دومین  70

77 
00 

 نمایشگاه تخصصی خودرو، تجهیزات و قطعات یدکی  و خدمات پس از فروشیازدهمین 
 بهمن 0-دی 71

 سیکلت و دوچرخهنمایشگاه تخصصی  موتور  هفتمین 70

70 

00 

 پروتئینی و ماشین آالت وابستهنمایشگاه تخصصی صنایع غذائی، فرآورده های لبنی و دومین 

 بهمن 01- 2

 نمایشگاه قهوه و نوشیدنی های گرم، نان،  شیرینی و شکالت و صنایع وابسته نخستین 75

 نمایشگاه تخصصی صنایع بهداشتی و سلولزی ، آرایشی ، شوینده و پاك کنندهدومین  76

 نمایشگاه تخصصی چاپ و  بسته بندی ، تبلیغات و بازاریابی دومین 72

 نمایشگاه تخصصی توانمندیهای کوچک و متوسط شهرکها و نواحی صنعتی استان گلستان سومین 71

 بهمن 77- 09 نمایشگاه تخصصی فرش دستبافت ایرانی  چهارمین 05 79

 

0011ال ـس -ان  ـان گلستـی استـاه های بین المللـرکت نمایشگـویم شـتق  


