
 

 

 تاریخ برگزاری تاریخ برگزاری/ میالدی برند  عنوان نمایشگاه تعداد ردیف

1 
1 

 گل و گیاه و صنایع وابسته ، مبلمان شهری ، فضای سبز ، خدمات شهری و تجهیزات پارکینهمین نمایشگاه 

HIGEX 2020 - - 
 سومین نمایشگاه  طب سنتی و  گیاهان دارویی 2

3 

2 

 نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان تجهیزات ، تاسیسات ، سیستمهای سرمایشی و گرمایشی  بیستمین 

GOLBUILDEX 2022/7 -10/June 17  نمایشگاه تخصصی درب و پنجره  و ماشین آالت وابسته  هفتمین 4 خرداد 20لغایت 

 نمایشگاه تخصصی کاشی، سرامیک ، سنگهای تزئینی ، چینی  و شیرآالت بهداشتی  یازدهمین 5

 تیر 4خرداد لغایت  GOLMIDEX 2022/21 -24/ June 31 ( گلستان  MIDEXنمایشگاه خانه مدرن، معماری داخلی و دکوراسیون )  پنجمین 3 6

 - - GOLHEALTH دومین نمایشگاه پزشکی، دندانپزشکی، داروئی، آزمایشگاهی، تجهیزات و تاسیسات بیمارستان و سمینار تخصصی  4 7

 مهر 15لغایت  AGRIGOL 2022/4-7/October 12            نمایشگاه تخصصی ماشینهای کشاورزی، ادوات، تجهیزات، آبیاری و صنایع وابسته      هجدهمین 5 8

9 

6 

 نمایشگاه تخصصی صنعت دام و طیور ،  شیالت ، آبزیان و صنایع وابستهبیستمین 
GOLPOLEX 

 
2022/18-21/October 26  نمایشگاه  تخصصی ادوات باغبانی، گلخانه، ماشین ها و صنایع وابسته پنجمین 10 مهر 29لغایت 

     نمایشگاه تخصصی بذر، کود، سم، نهاده های کشاورزی نهمین 11

 آبان 21لغایت  November 17 /12-2022/8 - جشنواره بین المللی فرهنگ اقوام ایران زمین پانزدهمین  7 12
 - - - چهاردهمین نمایشگاه سراسری کتاب استان گلستان 8 13

 دی  2آذر  لغایت  GOLFUMEX 2022/19-23/December 28 نمایشگاه تخصصی مبلمان و دکوراسیون داخلی هفدهمین  9 14

15 10 
 نمایشگاه تخصصی لوازم خانگی، صوتی و تصویری، فرش ماشینی، موکت و کفپوش، عکاسی و فیلمبرداری بیستمین

 نمایشگاه لوستر و چراغهای تزئینی  سومین
GOLHOMEX 2023/2-6/ January 12  دی 16لغایت 

16 
11 

 نمایشگاه تخصصی خودرو، تجهیزات و قطعات یدکی  و خدمات پس از فروش یازدهمین
ATUOGOL 2023/17-20/ January 27  دی  30لغایت 

 نمایشگاه تخصصی  موتور سیکلت و دوچرخه هفتمین  17

18 

12 

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

NORTH SME 

SHOW 
2023 /31 January  

/3 February 
 بهمن  14لغایت  11

 نمایشگاه تخصصی صنایع بهداشتی و سلولزی ، آرایشی ، شوینده و پاك کننده دومین  19

 نمایشگاه تخصصی چاپ و  بسته بندی ، تبلیغات و بازاریابی دومین  20

 شمال کشورکوچک و متوسط  بنگاه های نمایشگاه تخصصی توانمندیهای سومین 21

22 
13 

 نمایشگاه تخصصی فرش دستبافت ایرانی چهارمین 
- 2023/14-18/ February 25  بهمن  28لغایت 

 نمایشگاه صنایع دستی، بافندگان فرش وگلیم ، منسوجات و صنایع وابسته استان گلستان اولین 23

 اسفند 5لغایت  February 3 /24-2023/22 - مهندسی، فناوری های نوین ساختمان، بهینه سازی مصرف انرژی ) گرامیداشت روز مهندس ( همایش تخصصی 14 24

 اسفند 15لغایت  March 11 /6-2023/2 - نمایشگاه فروش و عرضه مستقیم کاال  نیمه دوم ) بهاره ( چهاردهمین 15 25

های بین المللی استان گلستان شرکت نمایشگاه- 1401 نمایشگاهی سال اصالحی تقویم                   


