نمایشگاههای بینالمللی تخصصی مونیخ 

اسامی

opti
نمایشگاه بینالمللی عینک و سنجش بینایی
زمان برگزاری

 28 :تا  30ژانویه 2017
 12تا  14ژانویه 2018

گروه اصلی کاال

 :انواع شیشه عینک ،عینکهای طبی ،دودی و ورزشی ،لنز ،کیف عنیک ،تجهیزات
و لوازم مورد نیاز سنجش بینایی ،مایحتاج کارگاههای عینکسازی ،دماسنج ،دوربین،
میکروسکوپ ،لوازم اداری و فروشگاههای مربوطه ،نرمافزارهای کامپیوتری مربوطه

تعداد غرفهگذاران 2016

 577 :از 37کشور؛ از این تعداد خارجی299 :

تعداد بازدیدکنندگان 2016

27،339 :؛ از این تعداد خارجی7،565 :

فضای اختصاص یافته 2016

 40،384 :مترمربع

سیکل برگزاری

 :ساالنه

پایگاه اینترنتی

http://www.opti-munich.com :

ispo
نمایشگاه بینالمللی کاالی ورزشی و مد
زمان برگزاری

 5 :تا  8فوریه 2017
فوریه 2018

گروه اصلی کاال

 :وسایل و تجهیزات مربوط به بدمینتون ،انواع کفش و وسایل کوهنوردی ،تجهیزات
ورزشهای زمستانی ،وسایل اسکی ،پوشاک ورزشی ،انواع کفشهای ورزشی،
وسایل صخرهنوردی ،وسایل شنا ،اسکواش ،تنیس رومیزی ،گلف ،انواع راکت ،انواع
توپهای ورزشی،ژیمناستیک

تعداد غرفهگذاران 2016

 2،645 :از  53کشور؛ از این تعداد خارجی2،302 :

تعداد بازدیدکنندگان 2016

81،368 :؛ از این تعداد خارجی53،481 :

فضای اختصاص یافته 2016

 177،600 :مترمربع

سیکل برگزاری

 :ساالنه

پایگاه اینترنتی

http://www.ispo.com :

inhorgenta
نمایشگاه بینالمللی ساعتهای مچی و دیواری ،طال ،جواهر ،مروارید ،نقره و تجهیزات ساخت
زمان برگزاری

 18 :تا  21فوریه 2017
فوریه 2018

گروه اصلی کاال

 :ماشینآالت ساخت طال ،جواهر و نقره ،کارخانههای جواهرسازی ،انواع ساعت
مچی و رومیزی و دیواری ،ماشینآالت ساعتسازی ،کیفهای عینک ،کارتنهای
بستهبندی مربوطه ،هدایا و دکوراسیون داخلی

تعداد غرفهگذاران 2016

 921 :از  33کشور؛ از این تعداد خارجی396 :؛ از این تعداد ایرانی1 :

تعداد بازدیدکنندگان 2016

26،116 :؛ از این تعداد خارجی7،957 :

فضای اختصاص یافته 2016

 65،000 :مترمربع

سیکل برگزاری

 :ساالنه

پایگاه اینترنتی

http://www.inhorgenta.com :

INTERNATIONALE HANDWERKSMESSE
نمایشگاه بینالمللی صنایع سبک و صنایع دستی
زمان برگزاری

 8 :تا  14مارس 2017
مارس 2018

گروه اصلی کاال

 :هنرهای دستی ،ابزار و وسایل مورد استفاده جهت ساخت کاردستی ،ماشینآالت
فلزکاری ،تجهیزات کارگاهی ،ماشینآالت کوچک ،ماشینآالت پرداخت چوب،
تجهیزات پخت نان و شیرینی ،ماشینآالت قصابی ،ساخت مغازه ،مبلمان ،تکنیک
ایمنی و امنیتی ،تکنیک آالینده ،مبلمان باغ و ابزارآالت باغبانی

تعداد غرفهگذاران 2016

 991 :از  34کشور؛ از این تعداد خارجی177 :؛ از این تعداد ایرانی14 :

تعداد بازدیدکنندگان 2016

130،527 :؛ از این تعداد خارجی2،272 :

فضای اختصاص یافته 2016

 74،000 :مترمربع

سیکل برگزاری

 :ساالنه

پایگاه اینترنتی

http://www.ihm.de :

analytica
نمایشگاه بینالمللی ابزار تجزیه ،تکنولوژی آزمایشگاهی و بیوتکنولوژی
زمان برگزاری

 10 :تا  13آوریل 2018
آوریل 2020

گروه اصلی کاال

 :تکنولوژی تجزیه ،تکنولوژی آزمایشگاهی ،شیمی حیاتی ،بیوتکنولوژی ،بیولوژی،
مهندسی ژنتیک ،داروسازی ،داروشناسی ،تشخیص بیماری ،آزمایشات روانی،
تضمین کیفیت ،تجزیه مواد غذایی و آزمایش مواد

تعداد غرفهگذاران 2016

 1،244 :از  37کشور؛ از این تعداد خارجی555 :

تعداد بازدیدکنندگان 2016

35،002 :؛ از این تعداد خارجی12،848 :

فضای اختصاص یافته 2016

 55،500 :مترمربع

سیکل برگزاری

 :دوساالنه

پایگاه اینترنتی

http://www.analytica.de :

IFAT
نمایشگاه بینالمللی محیط زیست ،آب و فاضالب ،زباله ،بازیافت
زمان برگزاری

 14 :تا  18مه 2018
مه 2020

گروه اصلی کاال

 :سیستم کانالکشی (کانالسازی برای انتقال فاضالب و آب باران و برف به خارج
از شهر) ،پاکسازی خیابانها در زمستان ،تکنولوژی محیط زیست ،تاسیسات تسویه
دوده گاز ،تکنولوژی فاضالب ،نظافت شهری ،بازیافت مواد ،تجزیه زباله ،الیروبی،
آبیاری و بازیافت مواد

تعداد غرفهگذاران 2016

 3،097 :از  59کشور؛ از این تعداد خارجی1،400 :؛ از این تعداد ایرانی1 :

تعداد بازدیدکنندگان 2016

136،885 :؛ از این تعداد خارجی65،887 :

فضای اختصاص یافته 2016

 233،000 :مترمربع

سیکل برگزاری

 :دوساالنه

پایگاه اینترنتی

http://www.ifat.de :

HIGH END
نمایشگاه بینالمللی تخصصی سیستمهای صمعی و بصری
زمان برگزاری

 18 :تا  21مه 2017
10تا  13مه 2018
 9تا  12مه 2019

گروه اصلی کاال

 :سیستمهای سمعی و بصری

تعداد غرفهگذاران 2016

518 :؛ از  42کشور

تعداد بازدیدکنندگان 2016

19،489 :؛ از این تعداد خارجی7،053 :

فضای اختصاص یافته 2016

 28،000 :مترمربع

سیکل برگزاری

 :ساالنه

پایگاه اینترنتی

http://www.highendsociety.de :

MAINTAIN
نمایشگاه بینالمللی تعمیرات صنعتی
زمان برگزاری

 24 :تا  26اکتبر 2017
اکتبر 2018

گروه اصلی کاال

 :تکنولوژی نظافت ،تأمین و نگهداری ،سیستمهای اندازهگیری ،تعمیرات ،قطعات
یدکی ،خدمات ،تجهیزات کنترل تجهیزات کارگاهی

تعداد غرفهگذاران 2016

 145 :از  9کشور؛ از این تعداد خارجی17 :

تعداد بازدیدکنندگان 2016

1،943 :؛ از این تعداد خارجی331 :

فضای اختصاص یافته 2016

 8،350 :مترمربع

سیکل برگزاری

 :ساالنه

پایگاه اینترنتی

http://www.maintain-europe.com :

AUTOMATICA
نمایشگاه بینالمللی اتوماسیون و ربوتهای صنعتی
زمان برگزاری

 19 :تا  22ژوئن 2018
ژوئن 2020

گروه اصلی کاال

 :مهندسی مونتاژ ،سیستم کنترل ،تکنولوژی چرخ و دنده ،تحقیقات و توسعه،
ربوتهای صنعتی ،سیستمهای حفاظتی ،نرمافزار

تعداد غرفهگذاران 2016

 827 :از  47کشور؛ از این تعداد خارجی294 :؛ از این تعداد ایرانی2 :

تعداد بازدیدکنندگان 2016

43،052 :؛ از این تعداد خارجی15،277 :

فضای اختصاص یافته 2016

 66،000 :مترمربع

سیکل برگزاری

 :دوساالنه

پایگاه اینترنتی

http://www.automatica-munich.com :

Intersolar Europe
نمایشگاه بینالمللی و کنفرانس صنایع خورشیدی
زمان برگزاری

 31 :مه تا  2ژوئن 2017
 20تا  22ژوئن 2018

گروه اصلی کاال

 :تکنولوژی ساخت و ساز ،تجهیزات انرژی خورشیدی

تعداد غرفهگذاران 2016

 1،063 :از  46کشور؛ از این تعداد خارجی624 :

تعداد بازدیدکنندگان 2016

45،018 :؛ از این تعداد خارجی21،914 :

فضای اختصاص یافته 2016

 000،66 :مترمربع

سیکل برگزاری

 :ساالنه

پایگاه اینترنتی

http://www.intersolar.de :

INTERFORST
نمایشگاه بینالمللی و کنفرانس علمی تکنولوژی جنگل و جنگلداری
زمان برگزاری

 18 :تا  22ژوئیه 2018
ژوئیه 2022

گروه اصلی کاال

 :مهندسی جنگلبانی ،حفظ و ذخیره انواع چوب و الوار ،ماشینآالت پردازش و حمل
و نقل الوار و چوب ،پردازش جنگل ،ماشینآالت چوببری و قطع درختان جنگلی

تعداد غرفهگذاران 2014

 451 :از  27کشور؛ از این تعداد خارجی162 :

تعداد بازدیدکنندگان 2014

48،879 :؛ از این تعداد خارجی7،859 :

فضای اختصاص یافته 2014

 76،800 :مترمربع

سیکل برگزاری

 :هر  4سال یکبار

پایگاه اینترنتی

http://www.interforst.de :

EXPO REAL
نمایشگاه بازرگانی معامالت امالک
زمان برگزاری

 4 :تا  6اکتبر 2017
اکتبر 2018

گروه اصلی کاال

 :نرمافزارهای کامپیوتری ،مشاوره ،سرمایهگذاری و اعطاء وام ،معامالت ملکی،
خدمات ،مؤسسات آموزشی

تعداد غرفهگذاران 2015

 1،707 :از  33کشور؛ از این تعداد خارجی403 :

تعداد بازدیدکنندگان 2015

34،791 :؛ از این تعداد خارجی9،915 :

فضای اختصاص یافته 2015

 64،000 :مترمربع

سیکل برگزاری

 :ساالنه

پایگاه اینترنتی

http://www.exporeal.net :

electronica
نمایشگاه بینالمللی تجهیزات و وسایل الکترونیکی
زمان برگزاری

 13 :تا  16نوامبر 2018
نوامبر 2020

گروه اصلی کاال

 :قطعات الکتریکی خودرو ،المنتهای برقی ،میزانکننده موتور ،الکترومکانیک،
المنتهای الکترونیکی ،بردها ،سیستمهای اندازهگیری ،میکروالکترونیک،
میکروتکنیک ،پالتین ،دستگاههای تست ،کنترل کیفیت ،رله ،پریز برق ،سیستمهای
سنسور ،کلیدهای برق ،تکنولوژی مایکروویو ،چاپگرها ،اتصاالت ،ترانسفورماتور،
موتورهای مغناطیسی

تعداد غرفهگذاران 2014

 2،725 :از  52کشور؛ از این تعداد خارجی1،728 :؛ از این تعداد ایرانی1 :

تعداد بازدیدکنندگان 2014

73،189 :؛ از این تعداد خارجی36،387 :

فضای اختصاص یافته 2014

 133،000 :مترمربع

سیکل برگزاری

 :دوساالنه

پایگاه اینترنتی

http://www.electronica.de :

BAU
نمایشگاه بینالمللی مصالح ساختمانی ،سیستمهای ساختمانی ،نوسازی ساختمان
زمان برگزاری

 16 :تا  21ژانویه 2017
ژانویه 2019

گروه اصلی کاال

 :سیستمهای مدرن ساخت ساختمان ،شیوههای انبوهسازی ،سیستمهای  ITدر
ساختمان ،مواد شیمیایی ساختمان و بهینهسازی بتن ،عایقهای حرارتی ،عایقهای
صوتی و تنظیم صدا ،بامپوش در انواع کامپوزیت ،پلی اتیلن و  ،Bitumentصنایع
بهداشتی و آشپزخانه ،بتن و مصالح مورد لزوم و اَبَربتنها ،صنایع آلومینیوم،
سیستمهای اعالم و اطفاء و حفاظتی حریق ،آسانسور و پله برقی ،رنگهای
ساختمانی ،محوطهسازی ،زمینهای ورزشی و استخر و سونا ،چوب و مصالح جانبی
آن ،انواع یراق و شیرآالت بهداشتی ،سنگهای طبیعی و کانیهای همراه با رزین،
فوالد و مشتقات و صنایع ساخته شده آن ،کفپوشها ،سرامیک ،کاشی ،صنایع
الکتریکی ،الکترونیکی و روشنایی

تعداد غرفهگذاران 2015

 1،988 :از  42کشور؛ از این تعداد خارجی635 :

تعداد بازدیدکنندگان 2015

254،441 :؛ از این تعداد خارجی75،473 :

فضای اختصاص یافته 2015

180،800 :مترمربع

سیکل برگزاری

 :دوساالنه

پایگاه اینترنتی

http://www.bau-muenchen.com :

TRANSPORT LOGISTIC
نمایشگاه بینالمللی لجستیک ،حمل و نقل مسافری و کاال
زمان برگزاری

 9 :تا  12مه 2017
مه 2019

گروه اصلی کاال

 :سیستم حمل و نقل مسافر (اتوبوس ،هواپیما ،قطار ،کشتی) ،انواع کامیون ،سیستم
حمل و نقل داخل کارخانه (لیفت تراک ،باالبر حمل و نقل مصالح و …) ،تجهیزات
حمل و نقل کاال جهت ترخیص و بارگیری ،سیستمهای اطالعاتی ،وسائل نقلیه
عمومی ،خدمات حمل و نقل

تعداد غرفهگذاران 2015

 2،050 :از  62کشور؛ از این تعداد خارجی993 :؛ از این تعداد ایرانی1 :

تعداد بازدیدکنندگان 2015

55،438 :؛ از این تعداد خارجی22،461 :

فضای اختصاص یافته 2015

 111،900 :مترمربع

سیکل برگزاری

 :دوساالنه

پایگاه اینترنتی

http://www.transportlogistic.de :

LASER World of PHOTONICS
نمایشگاه بینالمللی و کنگره لیزر
زمان برگزاری

 26 :تا  29ژوئن 2017
ژوئن 2019

گروه اصلی کاال

 :فنآوری لیزر ،اپتیکها ،دستگاههای تست و اندازهگیری ،خدمات مربوطه،
سیستمهای لیزر با کاربرد در بخشهای صنایع خودروسازی ،پردازش اطالعات،
الکترونیک ،مهندسی ،تولید فرآوردههای پالستیکی ،علوم و تحقیقات ،فیبرنوری،
سیستمهای لیزر با کاربرد در بخشهای پزشکی

تعداد غرفهگذاران 2015

 1،227 :از  42کشور؛ از این تعداد خارجی750 :

تعداد بازدیدکنندگان 2015

31،279 :؛ از این تعداد خارجی17،501 :

فضای اختصاص یافته 2015

 55،000 :مترمربع

سیکل برگزاری

 :دوساالنه

پایگاه اینترنتی

http://www.world-of-photonics.net :

iba
نمایشگاه بین المللی تخصصی نان و شیرینی
زمان برگزاری

 15 :تا  20سپتامبر 2018
سپتامبر 2021

گروه اصلی کاال

 :تجهیزات نانوایی ،تنورهای نانوایی ،مواد اولیه ،تجهیزات قنادی ،تأسیسات انتقال
اطالعات ،دکوراسیون ،فرآوردههای غذایی منجمد ،حفاظت محیط زیست ،تجهیزات
منجمدسازی ،ماشینآالت ،ماشینآالت تولید بستنی ،ماشینآالت بستهبندی،
غذاهای آماده سرو ،بازیافت ،یخچالهای مربوطه ،ساخت فروشگاه

تعداد غرفهگذاران 2015

 1،309 :از  57کشور؛ از این تعداد خارجی864 :؛ از این تعداد ایرانی1 :

تعداد بازدیدکنندگان 2015

77،814 :؛ از این تعداد خارجی50،104 :

فضای اختصاص یافته 2015

 132،00 :مترمربع

سیکل برگزاری

 :هر  3سال یکبار

پایگاه اینترنتی

http://www.iba.de :

inter airport EUROPE
نمایشگاه بینالمللی تجهیزات فرودگاهی ،تکنولوژی و خدمات
زمان برگزاری

 10 :تا  13اکتبر 2017
اکتبر 2019

گروه اصلی کاال

 :نگهداری هـواپیما ،ساخت فرودگـاه ،تجهیـزات فرودگاهی ،سیستمهای امنیتی
فرودگاه ،تکنولوژی ارتباطات ،خدمات اورژانس ،تکنولوژی اطالعات ،تکنولوژی
هوانوردی ،تجهیزات پایانه (ترمینال)

تعداد غرفهگذاران 2015

 675 :از  44کشور؛ از این تعداد خارجی478 :

تعداد بازدیدکنندگان 2015

12،591 :؛ از این تعداد خارجی8،956 :

فضای اختصاص یافته 2015

 57،800 :مترمربع

سیکل برگزاری

 :دوساالنه

پایگاه اینترنتی

http://www.interairport.com/europe :

CERAMITEC
نمایشگاه بینالمللی ماشینآالت ،تجهیزات ،پردازش و مواد اولیه سرامیک و متالورژی پودر
زمان برگزاری

 10 :تا  13آوریل 2018
آوریل 2021

گروه اصلی کاال

 :تکنولوژی ساخت و ماشینآالت صنعت سرامیک ،مواد اولیه ساخت سرامیک،
منصوبات خشککن ،پردازش مواد اولیه برای سرامیک و پودر متالورژی ،مواد اولیه
مربوط به تولید کاشی ،سفال و ظروف چینی

تعداد غرفهگذاران 2015

 594 :از  37کشور؛ از این تعداد خارجی368 :؛ از این تعداد ایرانی1 :

تعداد بازدیدکنندگان 2015

14،324 :؛ از این تعداد خارجی8،558 :

فضای اختصاص یافته 2015

 35،800 :مترمربع

سیکل برگزاری

 :هر  3سال یکبار

پایگاه اینترنتی

http://www.ceramitec.de :

productronica
نمایشگاه بینالمللی محصوالت الکترونیکی
زمان برگزاری

 14 :تا  17نوامبر 2017
نوامبر 2019

گروه اصلی کاال

 :تکنولوژی ساخت انواع فنر ،اتصاالت برق ،سیستمهای اندازهگیری ،تکنولوژی
هادیها ،قطعات الکترونیکی ،سیستمهای اتصاالت ،مدارهای چاپی ،تکنولوژی
آزمایش

تعداد غرفهگذاران 2015

 1،160 :از  40کشور؛ از این تعداد خارجی535 :

تعداد بازدیدکنندگان 2015

37،191 :؛ از این تعداد خارجی19،441 :

فضای اختصاص یافته 2015

 77،000 :مترمربع

سیکل برگزاری

 :دوساالنه

پایگاه اینترنتی

http://www.productronica.com :

FARBE - Ausbau & Fassade
نمایشگاه بینالمللی رنگ ،دکوراسیون و حفاظت ساختمان
زمان برگزاری

 20 :تا  23مارس ( 2019در شهر کلن)
مارس 2022

گروه اصلی کاال

 :انواع چسب و رنگ ،مواد پوششی ،حفـاظت محیط زیست ،کفپوشها ،سیستمهای
حرارتی ،حفاظت صنعتی ،الکها ،لوازم تعمیرات ،کاغذهای دیواری

تعداد غرفهگذاران 2016

 435 :از  29کشور؛ از این تعداد خارجی113 :

تعداد بازدیدکنندگان 2016

41،435 :؛ از این تعداد خارجی5،730 :

فضای اختصاص یافته 2016

 44،000 :مترمربع

سیکل برگزاری

 :هر  3سال یکبار

پایگاه اینترنتی

www.farbe-ausbau-fassade.de :

bauma
نمایشگاه بینالمللی ماشینآالت ساختمانی ،ماشینآالت مصالح ساختمانی ،ماشینآالت
راهسازی و معدنی و تجهیزات
زمان برگزاری

 8 :تا  14آوریل 2019
آوریل 2022

گروه اصلی کاال

 :ماشینآالت ساختمانی ،انواع ماشینآالت تهیه و تولید مصالح ساختمانی ،تجهیزات
و ابزار سایتهای ساختمانی ،صنعت بتن ،راهسازی ،سدسازی ،کانالسازی (آبرسان
و فاضالب) ،سیستمها و تجهیزات بلندمرتبهسازی ،ساخت و حفاری تونل،
خودروهای مخصوص کارگاههای ساختمانی ،انواع جرثقیل ،کمپکتور ،کمپرسورهای
هوای فشرده و هیدرولیکی ،انواع پمپ بتن و مالتپاشها اعم از سیمانی و گچی،
ماشینآالت و ابزار هیدرولیکی و استخراج معادن و پردازش مواد خام ،ماشینآالت
برش سنگ ،تراکتورها ،موتورهای دیزل

تعداد غرفهگذاران 2016

 3،423 :از  58کشور؛ از این تعداد خارجی2،160 :

تعداد بازدیدکنندگان 2016

583،736 :؛ از این تعداد خارجی237،099 :

فضای اختصاص یافته 2016

 605،000 :مترمربع

سیکل برگزاری

 :هر  3سال یکبار

پایگاه اینترنتی

http://www.bauma.de :

drinktec
نمایشگاه بینالمللی تکنولوژی نوشیدنی و غذای مایع
زمان برگزاری

 11 :تا  15سپتامبر 2017
سپتامبر 2021

گروه اصلی کاال

 :مواد اولیه ،ماشینآالت تولید نوشیدنی ،ماشینآالت پرکن و برچسبزنی ،تجهیزات
و ماشینآالت تولید مالت و ماءالشعیر ،مواد بستهبندی ،سیستم انبارداری و حمل و
نقل نوشیدنی

تعداد غرفهگذاران 2013

 1،432 :از  76کشور؛ از این تعداد خارجی876 :؛ از این تعداد ایرانی3 :

تعداد بازدیدکنندگان 2013

66،772 :؛ از این تعداد خارجی41،143 :

فضای اختصاص یافته 2013

 132،500 :مترمربع

سیکل برگزاری

 :هر  4سال یکبار

پایگاه اینترنتی

http://www.drinktec.com :

