
 دوسلدورف المللی تخصصیینهای بنمایشگاهفهرست 

 دوسلدورف
 

boot-Düsseldorf 

 قایق المللیبین نمایشگاه

 2020ژانویه  26تا  18 :  زمان برگزاری

 82 ،74 ،13:  نمایشگاه موضوعی کد

 غواصی، تجهیزات قایق، انواع قایق، ساخت قایق، تجهیزات : کاال اصلی گروه

 پوشاک ماهیگیری، تجهیزات موتورها، غریق، نجات وسایل

، سواری موج آبی، هایورزش وسایل آب، روی اسکی مربوطه،

 های آبیهای تخصصی در زمینه ورزشارائه مقاله

 1،187: خارجی تعداد این از ؛1،974:  2019 گذارانغرفه تعداد

 49،558: خارجی تعداد این از ؛250،000:  2019 بازدیدکنندگان  تعداد

 مترمربع 213،200:  2019 فضای اختصاص یافته

 ساالنه :  سیکل برگزاری

 http://www.boot.de :  پایگاه اینترنتی

 

CARAVAN SALON DÜSSELDORF 

 کاروان المللیبین نمایشگاه

 2020سپتامبر  6اوت تا  28 :  زمان برگزاری

 82 ،31 ،28:  نمایشگاه موضوعی کد

 ها،کاروان موتور تفریحی، وسایل کاروان، انواع کمپینگ، لوازم : کاال اصلی گروه

 خیمه و چادر انواع

 227 :خارجی تعداد این از ؛645:  2019 گذارانغرفه تعداد

 29،775: خارجی تعداد این از ؛250،211:  2019 بازدیدکنندگان تعداد

 مترمربع 214،000:  2019 فضای اختصاص یافته

 ساالنه :  سیکل برگزاری

 http://www.caravan-salon.de:   پایگاه اینترنتی

 



 دوسلدورف المللی تخصصیهای بیننمایشگاهفهرست 

 

  

BEAUTY INTERNATIONAL DÜSSELDORF 

 بهداشتی و آرایشی لوازم المللیبین نمایشگاه

  2020مارس  8تا  6 :  زمان برگزاری

 44:  نمایشگاه موضوعی کد

بهداشت لوازم جانبی برای  ،مانیکور و پدیکور ، لوازمآرایش لوازم : :کاال اصلی گروه

و  عطردست و پا، محصوالت مراقبت از پوست صورت و بدن، 

الن ، تجهیزات سآفتاب هایاتاق ها،فروشگاه تجهیزات ،کلناود

 های زیبایی )ماساژ و اسپا(

 178: خارجی تعداد این از ؛638:  2019 گذارانغرفه تعداد

 7،001: خارجی تعداد این از ؛67،320:  2019 بازدیدکنندگان تعداد

 مترمربع 63،100:  2019 فضای اختصاص یافته

 هساالن :  سیکل برگزاری

 https://www.beauty.de :  پایگاه اینترنتی
 

TOP HAIR INTERNATIONAL 

 مو از نگهداری و آرایش کنگره و المللیبین نمایشگاه

  2020مارس  8و  7:   زمان برگزاری

 44:  نمایشگاه موضوعی کد

 نشریات مو، تزئین آموزشی، های دوره مربوطه، زیورآالت :کاال اصلی گروه

 یکامپیوتر افزارهای نرم آرایش، آرایشی، مایحتاج تخصصی،

ت ، بهداشت فردی، ملزومامو از نگهداری و تقویت مربوطه،

 های بهداشتی سرویس

 64: خارجی تعداد این از ؛190:  2019 گذارانغرفه تعداد

 2،916 :خارجی تعداد این از ؛41،655:  2019 بازدیدکنندگان تعداد

 ترمربعم 28،800: 2019 فضای اختصاص یافته

 ساالنه :  سیکل برگزاری

 https://www.top-hair-international.com:   پایگاه اینترنتی



 دوسلدورف المللی تخصصیینهای بنمایشگاهفهرست 

Wire 

 کابل و سیم المللیبین نمایشگاه

 2020آوریل  3س تا رما 30:   زمان برگزاری

 57، 19:  نمایشگاه موضوعی کد

 و نترلک تکنولوژی آالت،ماشین کابل، انواع کابل، تولید : کاال اصلی گروه

 فنر سیم، تولید و پردازش سیم، ابزار، ها،کنندهتنظیم

  1،140: خارجی تعداد این از ؛1،442 : 2018 گذارانغرفه تعداد

 28،306: خارجی تعداد این از ؛42،248:  2018 بازدیدکنندگان تعداد

 مترمربع 105،700:  2018 فضای اختصاص یافته

 دوساالنه :  سیکل برگزاری

 http://www.wire.de:   ترنتیپایگاه این

 
 

Tube 

 تیوب و لوله المللیبین نمایشگاه

 2020آوریل  3س تا رما 30 :  زمان برگزاری

 57 ،19:  نمایشگاه موضوعی کد

 ابزار، ها،کننده تنظیم و کنترل تکنولوژی آالت،ماشین : کاال اصلی گروه

 دوم، دست آالتماشین تیوب، تولید و پردازش آالتماشین

 فنر و سیم تولیدات

 933: خارجی تعداد این از ؛1،242:  2018 گذارانغرفه تعداد

 19،991: خارجی تعداد این از ؛29،838:  2018 بازدیدکنندگان تعداد

 مترمربع 94،200:  2018 فضای اختصاص یافته

 دوساالنه :  سیکل برگزاری

 http://www.tube.de:   یپایگاه اینترنت

 

 

 
 



 دوسلدورف المللی تخصصیهای بیننمایشگاهفهرست 

REHACARE INTERNATIONAL 

 معلولین نیاز مورد لوازم و توانبخشی تجهیزات المللیبین نمایشگاه

 2020سپتامبر  26تا  23 :  زمان برگزاری

 56:  نمایشگاه موضوعی کد

 مراقبتی، وسایل معلولین، ویژه هایساختمان مهندسی : کاال اصلی گروه

، همربوط نقلیه وسایل چرخدار، هایصندلی پـزشکی، هایفوریت

 فیزیوتراپی بدن، مصنوعی یاعضا

 548: خارجی تعداد این از ؛968:  2018 گذارانغرفه تعداد

 12،855: خارجی تعداد این از ؛50،612:  2018 بازدیدکنندگان تعداد

 مترمربع 68،700:  2018 فضای اختصاص یافته

 ساالنه :  سیکل برگزاری

 http://www.rehacare.de:   پایگاه اینترنتی

 
 

MEDICA 

 تجهیزات پزشکی و بیمارستانی کنگره و المللیبین نمایشگاه

 2020نوامبر  19تا  16 :  زمان برگزاری

 56:  نمایشگاه موضوعی کد

 تشخیص نظافت، تکنولوژی مربوطه، هایساختمان مهندسی : کاال اصلی گروه

 الکترو ،بیمارستانی هایزباله انهدام ها،کننده ضدعفونی بیماری،

 ی،بیمارستان ملزوماتو  تجهیزات پزشکی، هایفوریت ،مدیسین

 ،هاو مطب هابیمارستان اداری تجهیزات البراتوار، تکنولوژی

 هایمنسوج جراحی، ملزومات دارویی، هایفرآورده ارتوپدی،

 بیمارستانی

 4،898: خارجی تعداد این از ؛6،070:  2018 گذارانغرفه تعداد

 80،000: خارجی تعداد این از ؛109،890:  2018 بازدیدکنندگان تعداد

 مترمربع 250،000:  2018 فضای اختصاص یافته

 ساالنه :  سیکل برگزاری

 http://www.medica.de:   پایگاه اینترنتی



 دوسلدورف المللی تخصصیینهای بنمایشگاهفهرست 

 

glasstec 

 شیشه صنعت سمپوزیوم و المللیبین نمایشگاه

 2020اکتبر  23تا  20:   زمان برگزاری

 23 ،19 ،9:  نمایشگاه موضوعی کد

 شیشه، صنعتی تجهیزات شیشه، پرداخت مشاوره، اولیه، مواد : کاال اصلی گروه

 تکنولوژی گیری،اندازه هایسیستم شیشه، فرایند شیشه، تولید

 ابزار خدمات، قطعات، جابجایی ها،کنندهتنظیم و کنترل

 961: خارجی تعداد این از ؛1،275:  2018 گذارانغرفه تعداد

 30،623: خارجی تعداد این از ؛42،603:  2018 نبازدیدکنندگا تعداد

 مترمربع 123،900:  2018 فضای اختصاص یافته

 دوساالنه :  سیکل برگزاری

 http://www.glasstec-online.de:   پایگاه اینترنتی

 

EuroShop 

 کاال عرضه نمایشگاه

 2020فوریه  20تا  16 :  زمان برگزاری

 94 ،33:  نمایشگاه موضوعی کد

 و یخچـال ارتباطات، تکنولوژی هوا، تهویه هایسیستم تبلیغات، : کاال اصلی هگرو

 ،نوررسانی تکنولوژی اطالعات، صنعتی، تکنولوژی فریزرهای

 ساخت ها،فروشگاه ساختطراحی و  امنیتی، هایسیستم

عات، ، بازاریابی دیجیتالی، فناوری اطالنمایشگاهی هایغرفه

 ، تکنولوژی خرده فروشیتکنولوژی غذا و مدیریت انرژی

 1،518خارجی:  تعداد این از ؛2،369:  2017 گذارانغرفه تعداد

 75،041خارجی:  تعداد این از ؛113،906 : 2017 بازدیدکنندگان تعداد

 مترمربع 206،800:  2017 فضای اختصاص یافته

 یکبار سال 3 هر :  سیکل برگزاری

 http://www.euroshop.de:   پایگاه اینترنتی

 
 



 دوسلدورف المللی تخصصیهای بیننمایشگاهفهرست 

METEC 

 متالورژی تکنولوژی کنگره و المللیبین نمایشگاه

  2023 سال:   زمان برگزاری

 57 ،35:  نمایشگاه موضوعی کد

 هایسیستم زیست، محیط مهندسی اطالعات، انتقال : کاال اصلی گروه

 و لکنتر تکنولوژی غیرکانی، فلزات فلزات، ذوب گیری،اندازه

 امنیتی هایتمسیس نورد، هایهکارخان ،تنظیم

 455: خارجی تعداد این از ؛619:  2019 گذارانغرفه تعداد

 11،922: تعداد خارجی این از ؛17،821:  2019 بازدیدکنندگان تعداد

 مترمربع 43،700:  2019 فضای اختصاص یافته

 یکبار سال 4 هر :  سیکل برگزاری

 http://www.metec.de:   پایگاه اینترنتی

 

THERMPROCESS 

 حرارتی تولید فرایندهای و صنعتی هایکوره گردهمایی و المللیبین نمایشگاه

  2023 سال:   زمان برگزاری

 57 ،35:  نمایشگاه موضوعی کد

 بندی،عایق ها،کوره زیست، محیط مهندسی اصلی، مواد : کاال اصلی گروه

 و کنترل تکنولوژی گیری،اندازه و صنعتی گرمایش هایسیستم

 امنیتی هایسیستم ها،هکنندتنظیم

 194: خارجی تعداد این از ؛338:  2019 گذارانغرفه تعداد

 4،045: تعداد خارجی این از ؛5،923:  2019 بازدیدکنندگان تعداد

 مترمربع  20،500:  2019 فضای اختصاص یافته

 یکبار سال 4 هر :  سیکل برگزاری

 http://www.thermprocess.de:   پایگاه اینترنتی

 

 

 



 دوسلدورف المللی تخصصیینهای بنمایشگاهفهرست 

NEWCAST 

 گریریخته المللیبین نمایشگاه

 2023سال :   زمان برگزاری

 57 ،35: نمایشگاه موضوعی کد

 تجهیزات فوالد، گری،ریخته محصوالت فلزات، پردازش آهن، : کاال اصلی گروه

 379: خارجی تعداد این از ؛432:  2019 گذارانغرفه تعداد

 2،165: تعداد خارجی نای از ؛3،404:  2019 بازدیدکنندگان تعداد

 مترمربع 19،000 : 2019 فضای اختصاص یافته

 یکبار سال 4 هر :  سیکل برگزاری

  http://www.newcast.de:   پایگاه اینترنتی

 

GIFA 

 گریریخته گردهمایی و المللیبین نمایشگاه

  2023سال :   زمان برگزاری

 57 ،35:  نمایشگاه موضوعی کد

 محیط مهندسی اطالعات، انتقال انتقال، تجهیزات اصلی، دموا : کاال اصلی گروه

 گری،ریخته تکنولوژی گری،ریخته هایهکارخان زیست،

 ها،کننده تنظیم و کنترل تکنولوژی گیری،اندازه هایسیستم

 انبارداری تکنولوژی امنیتی، هایسیستم

 643: خارجی تعداد این از ؛974:  2019 گذارانغرفه تعداد

 30،185: تعداد خارجی این از ؛45،597:  2019 زدیدکنندگانبا تعداد

 مترمربع 83،000:  2019 فضای اختصاص یافته

 یکبار سال 4 هر :  سیکل برگزاری

 http://www.gifa.de:   پایگاه اینترنتی

 

 

 

 



 دوسلدورف المللی تخصصیهای بیننمایشگاهفهرست 

Valve World Expo  

 شیرآالت تخصصی المللیبین نمایشگاه

  2020دسامبر  3تا  1 :  زمان برگزاری

 96 ،57:  نمایشگاه موضوعی کد

 کنترل، هایسیستم و اکچویتر واشر، انواع آالت،شیر تولید : کاال اصلی گروه

، (Seals and Sealing Materials)، بندیآب مواد و درزگیرها

 شیرآالت برای استفاده مورد ایلوله محصوالت

 518: خارجی تعداد این از ؛642:  2018 گذارانغرفه تعداد

 8،139: خارجی تعداد این از ؛11،134:  2018 بازدیدکنندگان دتعدا

 مترمربع 43،600 : 2018 فضای اختصاص یافته

 دوساالنه :  سیکل برگزاری

 http://www.valveworldexpo.com:   پایگاه اینترنتی

 

A+A 

 محیط در ایمنی المللیبین نمایشگاه

 2021سال :   زمان برگزاری

 72 ،56 : نمایشگاه موضوعی کد

 کارهای مخصوص لباسهای ایمنی، لباسهای حفاظتی، تجهیزات : کاال اصلی گروه

 در حفاظت صنعتی، هایمحیط در سالمت و حفاظت ،خاص

 داروهای زیست، محیط مهندسی صوتی، هایآالینده مقابل

 ایمنی هایکاله و کار لباس اولیه، کمکهای صنعتی،

 1،364: خارجی تعداد این ؛ از1،942 : 2017 گذارانغرفه تعداد

 31،876: خارجی تعداد این از ؛67،248 : 2017 بازدیدکنندگان تعداد

 مترمربع 124،400:  2017 فضای اختصاص یافته

 دوساالنه :  سیکل برگزاری

 http://www.aplusa.de:   پایگاه اینترنتی

 

 



 دوسلدورف المللی تخصصیینهای بنمایشگاهفهرست 

drupa-print media messe 

 کاغذ و چاپ نمایشگاه جهانی

 2020ژوئن  26تا  16:   زمان برگزاری

 67:  نمایشگاه موضوعی کد

 چاپ، پردازش نیاز مورد مواد سایر کتاب، صحافی آالتماشین : کاال اصلی گروه

 مواد تولید خام، مواد بندی،بسته مواد تولید آالتماشین

 چاپ، پیش مراحل کاغذ، صنعت کاغذ، تولید بندی،بسته

 چاپ هایماشین چاپ، جوهر انواع چاپ، تجهیزات

 1،302: خارجی تعداد این از ؛1.823:  2016 گذارانغرفه تعداد

 195،988 خارجی: تعداد این از ؛260،165:  2016 بازدیدکنندگان تعداد

 مترمربع 242،900:  2016 فضای اختصاص یافته

 یکبار سال 4 هر :  سیکل برگزاری

 http://www.drupa.de:   پایگاه اینترنتی

 

K 

 الستیک+  پالستیک المللیینب نمایشگاه

  2022سال  :  زمان برگزاری

 47:  نمایشگاه موضوعی کد

 پالستیک، تولید آالتماشین تجهیزات، اولیه، مواد کمکی، مواد : کاال اصلی گروه

 شده ساخته نیمه کاالی ها،پالستیک پالستیکی، کاالی

 ابزار پالستیکی،

 2،253: خارجی تعداد این از ؛3،293:  2016 گذارانغرفه تعداد

 164،270 خارجی: تعداد این از ؛232،053:  2016 بازدیدکنندگان تعداد

 مترمربع هزار 262،700:  2016 فضای اختصاص یافته

 یکبار سال 3 هر :  سیکل برگزاری

 http://www.k-online.de:   پایگاه اینترنتی

 

 



 دوسلدورف المللی تخصصیهای بیننمایشگاهفهرست 

METAV 

 ناتوماسیو و تولید تکنولوژی المللیبین نمایشگاه

  2020مارس  13تا  10 :  زمان برگزاری

 57:  نمایشگاه موضوعی کد

 کارخانه، اتوماسیون کامپیوتر، با ساخت و طراحی مونتاژ، مهندسی : کاال اصلی گروه

 فرایند ابزار، ماشین صنعتی، هایربوت پذیر، انعطاف تولید خطوط

 رابزا تولید، خطوط کاری،ورق تولید فرایند فلزی، قطعات تولید

 دقیق

 174: خارجی تعداد این از ؛562:  2018 گذارانغرفه تعداد

 2،622خارجی:  تعداد این از ؛26،753:  2018 بازدیدکنندگان تعداد

 مترمربع 26،753: 2018 فضای اختصاص یافته

 دوساالنه :  سیکل برگزاری

 http://www.metav.de:   پایگاه اینترنتی

 

ALUMINIUM 

 آلومینیوم صنعت کنگره و المللیبین نمایشگاه

 2020اکتبر  8تا  6 :  زمان برگزاری

 96 ،63 ،57 ،35 ،28:  نمایشگاه موضوعی کد

 از شده ساخته کاالی اولیه، مواد آلومینیوم، تولید تجهیزات : کاال اصلی گروه

 تجهیـزات آالت،ماشین سبک، فلزات تجارت آلومینیوم،

 نهایینیمه ولیداتت کیفیت، تضمیـن صنعتی، هایکـارخانـه

 سطح پوشش تکنولوژی خدمات، آلومینیومی،

 672: خارجی تعداد این از ؛983:  2018گذاران غرفه تعداد

 14،226: خارجی تعداد این از ؛23،019:  2018 بازدیدکنندگان تعداد

 مترمربع 79،400:  2018 فضای اختصاص یافته

 دوساالنه :  سیکل برگزاری

 http://www.aluminium-messe.com:   پایگاه اینترنتی

 



 دوسلدورف المللی تخصصیینهای بنمایشگاهفهرست 

 

interpack 

 شیرینی بندیبسته آالتماشین بندی،بسته آالتماشین المللیبین نمایشگاه

  2020مه  13تا  7 :  زمان برگزاری

 61:  نمایشگاه موضوعی کد

آالت شست و شوی مواد قبل بندی، ماشینآالت بستهماشین  :کاال اصلی گروه

یزه آالت پاستورزنی، ماشینع ماشین پرکن و لیبلبندی، انوابسته

 بندی شده، درپوش و دربندی، مواد اولیه ومحصوالت بسته

آالت آالت فرآوری مغز خشکبار، ماشینبندی، ماشینکمکی بسته

 شیرینی و شکالتبندی فرآوری تولید و بسته

 2،214: خارجی تعداد این از ؛2،860:  2017 گذارانغرفه تعداد

 125،782خارجی:  تعداد این از ؛170،899:  2017 بازدیدکنندگان ادتعد

 مترمربع 253،200:  2017 فضای اختصاص یافته

 یکبار سال 3 هر :  سیکل برگزاری

 http://www.interpack.com:   پایگاه اینترنتی

 


