
 مونیخ المللی تخصصیهای بیننمایشگاهفهرست 

 مونیخ
 

opti 

 بینایی سنجش و عینک المللیبین نمایشگاه

  2020ژانویه  12تا  10 :  زمان برگزاری

 5 : نمایشگاه موضوعی کد

 کیف لنز، ورزشی، و دودی ،طبی هایعینک عینک، شیشه انواع : کاال اصلی گروه

 جمایحتا بینایی، سنجش نیاز مورد لوازم و تجهیزات عنیک،
 ملواز میکروسکوپ، دوربین، دماسنج، ی،سازعینک هایکارگاه
 بوطهمر کامپیوتری افزارهاینرم مربوطه، هایفروشگاه و اداری

 337: خارجی تعداد این از ؛631:  2019 گذارانغرفه تعداد

 8،709: خارجی تعداد این از ؛28،294 : 2019 بازدیدکنندگان تعداد

 مترمربع 56،700 : 2019 فضای اختصاص یافته

 ساالنه :  گزاریسیکل بر

  /https://www.opti.de/en :  پایگاه اینترنتی
 

ispo 

 مد و ورزشی کاالی المللیبین نمایشگاه

  2020ژانویه  29تا  26 :  زمان برگزاری

 74 ،10 : نمایشگاه موضوعی کد

 وسایل و کفش انواع بدمینتون، به مربوط تجهیزات و وسایل:  کاال اصلی گروه

 اسکی، وسایل زمستانی، هایورزش تتجهیزا کوهنوردی،
 نوردی،صخره وسایل ورزشی، هایکفش عانوا ورزشی، پوشاک
 واعان راکت، انواع گلف، رومیزی، تنیس اسکواش، شنا، وسایل

 ژیمناستیک ورزشی، هایتوپ

 2،594: خارجی تعداد این از ؛2،926:  2019 گذارانغرفه تعداد

 53،884: خارجی تعداد این از ؛80،200 : 2019 بازدیدکنندگان تعداد

 مترمربع 200،000 : 2019 فضای اختصاص یافته

 ساالنه :  سیکل برگزاری

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

 



 مونیخ المللی تخصصیهای بیننمایشگاهفهرست 

inhorgenta 

 جواهر، طال، دیواری، و مچی هایساعت المللیبین نمایشگاه

 ساخت تجهیزات و نقره مروارید،

  2020یه فور 17تا  14 :  زمان برگزاری

 34 : نمایشگاه موضوعی کد

 ،سازیجواهر هایهکارخان نقره، و جواهرطال،  ساختآالت ماشین : کاال اصلی گروه

 سازی،ساعت آالتماشین دیواری، و رومیزی و مچی ساعت انواع
 و هدایا مربوطه، بندیبسته هایکارتن عینک، هایکیف

 داخلی دکوراسیون

 470 :خارجی تعداد این از ؛1،043:  2019 گذارانغرفه تعداد

 9،102: خارجی تعداد این از ؛27،271 : 2019 بازدیدکنندگان تعداد

 مترمربع 65،000 : 2019 فضای اختصاص یافته

 ساالنه :  سیکل برگزاری

 https://www.inhorgenta.com :  پایگاه اینترنتی

 

INTERNATIONALE HANDWERKSMESSE 

 دستی صنایع و سبک یعصنا المللیبین نمایشگاه

 2020مارس  15تا  11 :  زمان برگزاری

 34 ،1 : نمایشگاه موضوعی کد

 ساخت جهت استفاده مورد وسایل و ابزار دستی، هنرهای:  کاال اصلی گروه

 آالتماشین کارگاهی، تجهیزات فلزکاری، آالتماشین کاردستی،
و  نان پخت تجهیزات چوب، پرداخت آالتماشین کوچک،

 تکنیک مبلمان، مغازه، ساخت قصابی، آالتماشین ،نیشیری
 باغبانی تابزارآال و باغ مبلمان آالینده، تکنیک امنیتی، و ایمنی

 189 :خارجی تعداد این از ؛951:  2019 گذارانغرفه تعداد

 3،371: خارجی تعداد این از ؛105،333 : 2019 بازدیدکنندگان تعداد

 مترمربع 74،000 : 2019 فضای اختصاص یافته

 ساالنه :  سیکل برگزاری

 http://www.ihm.de :  پایگاه اینترنتی

 



 مونیخ المللی تخصصیهای بیننمایشگاهفهرست 

analytica 

 بیوتکنولوژی و آزمایشگاهی تکنولوژی تجزیه، ابزار المللیبین نمایشگاه

 2020آوریل  3مارس تا  31 :  زمان برگزاری

 64 : نمایشگاه موضوعی کد

 حیاتی، شیمی آزمایشگاهی، تکنولوژی تجزیه، تکنولوژی:   کاال اصلی گروه

 اسی،داروشن داروسازی، ژنتیک، مهندسی بیولوژی، بیوتکنولوژی،
 دموا تجزیه کیفیت، تضمین روانی، آزمایشات بیماری، تشخیص

 مواد آزمایش و غذایی

 594: خارجی تعداد این از ؛1،175:  2018 گذارانغرفه تعداد

 13،126: خارجی ادتعد این از ؛35،626 : 2018 بازدیدکنندگان تعداد

 مترمربع 55،000 : 2018 فضای اختصاص یافته

 دوساالنه :  سیکل برگزاری

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

 

IFAT 

 بازیافت زباله، فاضالب، و آب زیست، محیط المللیبین نمایشگاه

 2020مه  8تا  4 :  زمان برگزاری

 86 ،45 ،19 : نمایشگاه موضوعی کد

 باران آب و فاضالب انتقال برای سازیکانال) کشیکانال سیستم:  کاال اصلی وهگر

 زمستان، در هاخیابان سازیپاک ،(شهر از خارج به برف و
 یتکنولوژ گاز، دوده تصفیه سیساتتأ زیست، محیط تکنولوژی
 وبی،الیر زباله، تجزیه مواد، بازیافت شهری، نظافت فاضالب،

 آلودگی هوا  ،مواد بازیافت، آبیاری

 1،580: خارجی تعداد این از ؛3،305:  2018 گذارانغرفه تعداد

 70،462خارجی:  تعداد این از ؛142،472 : 2018 بازدیدکنندگان تعداد

 مترمربع 260،000 : 2018 فضای اختصاص یافته

 دوساالنه :  سیکل برگزاری

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

 



 مونیخ المللی تخصصیهای بیننمایشگاهفهرست 

automatica 

 صنعتی هایربوت و اتوماسیون للیالمبین نمایشگاه

  2020ژوئن  19تا  16 :  زمان برگزاری

 22 ،19 : نمایشگاه موضوعی کد

 تحقیقات دنده، و چرخ تکنولوژی کنترل، سیستم مونتاژ، مهندسی:  کاال اصلی گروه

 افزارنرم حفاظتی، هایسیستم صنعتی، هایربوت توسعه، و

  263: خارجی تعداد ینا از ؛890:  2018 گذارانغرفه تعداد

  17،599 :خارجی تعداد این از ؛45،584 : 2018 بازدیدکنندگان تعداد

 مترمربع 66،000 : 2018 فضای اختصاص یافته

 دوساالنه :  سیکل برگزاری

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

 

 

INTERFORST 

 جنگلداری و جنگل ژیتکنولو علمی کنفرانس و المللیبین نمایشگاه

 2022ژوئن  :  زمان برگزاری

 49 : نمایشگاه موضوعی کد

 آالتشینام الوار، و چوب انواع ذخیره و حفظ جنگلبانی، مهندسی:  کاال اصلی گروه

 آالتماشین جنگل، پردازش چوب، و الوارو حمل و نقل  پردازش
 جنگلی درختان قطع و بریچوب

 163: خارجی تعداد این از ؛457:  2018 گذارانغرفه تعداد

 8،510: خارجی تعداد این از ؛50،264 : 2018 بازدیدکنندگان تعداد

 مترمربع 78،939 : 2018 فضای اختصاص یافته

 یکبار سال 4 هر :  سیکل برگزاری

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

 

 

 

 

 



 مونیخ المللی تخصصیهای بیننمایشگاهفهرست 

EXPO REAL 

 امالک معامالت بازرگانی نمایشگاه

 2021اکتبر  :  رگزاریزمان ب

 8 : نمایشگاه موضوعی کد

وام،  اعطاء و گذاریسرمایه مشاوره،، و بیمه خدمات مالی:  کاال اصلی گروه

 افزارهای، نرمآموزشی مؤسسات خدمات، ملکی، معامالت
 کامپیوتری

 546: خارجی تعداد این از ؛2،095:  2018 گذارانغرفه تعداد

 12،977: خارجی تعداد این از ؛41،202 : 2018 بازدیدکنندگان تعداد

 مترمربع 64،000 : 2018 فضای اختصاص یافته

 ساالنه :  سیکل برگزاری

 https://www.exporeal.net :  پایگاه اینترنتی

 

electronica 
 الکترونیکی وسایل و تجهیزات المللیبین نمایشگاه

 2020نوامبر  13تا  10:   زمان برگزاری

 22 : اهنمایشگ موضوعی کد

 موتور، کنندهمیزان برقی، هایلمنتا خودرو، الکتریکی قطعات:  کاال اصلی گروه

 هایسیستم بردها، الکترونیکی، هایالمنت الکترومکانیک،
 پالتین، میکروتکنیک، میکروالکترونیک، گیری،اندازه

 هایسیستم برق، پریز رله، کیفیت، کنترل تست، هایدستگاه
 چاپگرها، ویو، مایکرو تکنولوژی ،برق کلیدهای سنسور،

 مغناطیسی موتورهای ترانسفورماتور، اتصاالت،

  2،372خارجی:  تعداد این از ؛3،448:  2018 گذارانغرفه تعداد

 40،593: خارجی تعداد این از ؛81،471 : 2018 بازدیدکنندگان تعداد

 مترمربع 182،000 : 2018 فضای اختصاص یافته

 النهدوسا :  سیکل برگزاری

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

 

 

 



 مونیخ المللی تخصصیهای بیننمایشگاهفهرست 

Intersolar Europe 

 خورشیدی صنایع کنفرانس و المللیبین نمایشگاه

  2020ژوئن 19تا  17 :  زمان برگزاری

 23 : نمایشگاه موضوعی کد

 خورشیدی انرژی تجهیزات ساز، و ساخت تکنولوژی : کاال اصلی گروه

 610: خارجی تعداد این از ؛894: 2019 گذارانغرفه تعداد

  24،399: خارجی تعداد این از ؛45،018 : 2019 بازدیدکنندگان تعداد

 مترمربع 65،000:  2019 فضای اختصاص یافته

 ساالنه :  سیکل برگزاری

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

 

TRANSPORT LOGISTIC 

 کاال و مسافری نقل و حمل لجستیک، المللیبین نمایشگاه

 2021 مه 7تا  4 :  زمان برگزاری

 انواع ،(کشتی قطار، هواپیما، اتوبوس،) مسافر نقل و حمل سیستم:  کاال اصلی گروه

 البربا تراک، لیفت) کارخانه داخل نقل و حمل سیستم ،کامیون

 جهت کاال نقل و حمل تجهیزات ،(… مصالح و نقل و حمل
 می،عمو نقلیه وسائل اطالعاتی، ایهسیستم بارگیری، و ترخیص
 نقل و حمل خدمات

 1،341خارجی:  تعداد این از ؛سس2،162:  2019 گذارانغرفه تعداد

 26،651: خارجی تعداد این از ؛60،726 : 2019 بازدیدکنندگان تعداد

 مترمربع 128،000 : 2019 فضای اختصاص یافته

 دوساالنه :  سیکل برگزاری

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

 

 

 

 

 

 



 مونیخ المللی تخصصیهای بیننمایشگاهفهرست 

LASER World of PHOTONICS 

 لیزر کنگره و المللیبین نمایشگاه

 2021ژوئن  24تا  21 :  زمان برگزاری

 خدمات گیری،اندازه و تست هایدستگاه ها،اپتیک لیزر، آوریفن:  کاال اصلی گروه

 عصنای هایبخش در کاربرد با لیزر هایسیستم مربوطه،
 تولید مهندسی، الکترونیک، اطالعات، پردازش خودروسازی،

 هایمسیست فیبرنوری، تحقیقات، و علوم پالستیکی، هایفرآورده
ی ، تصویربرداری، مهندسپزشکی هایبخش در کاربرد با لیزر

 تولید 

 835: خارجی تعداد این از ؛1،325 : 2019 گذارانغرفه تعداد

 19،655: خارجی تعداد این از ؛33،993 : 2019 بازدیدکنندگان تعداد

 مترمربع 55،000 : 2019 فضای اختصاص یافته

 دوساالنه :  سیکل برگزاری

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

 

 

iba 

 المللی تخصصی نان و شیرینی بین نمایشگاه

 2021 اکتبر 28تا  23 :  زمان برگزاری

 اولیه، مواد نانوایی، تنورهای قنادی، تجهیزات نانوایی، اتتجهیز : کاال اصلی گروه

 غذایی هایفرآورده دکوراسیون، اطالعات، انتقال تأسیسات
 منجمدسازی، تجهیزات زیست، محیط حفاظت منجمد،
 بندی، بسته آالتماشین بستنی، تولید آالتماشین آالت،ماشین

 اختس مربوطه، هاییخچال بازیافت، سرو، آماده غذاهای
 ، هتلداریفروشگاه

 946: خارجی تعداد این از ؛1،358:  2018 گذارانغرفه تعداد

 51،792: خارجی تعداد این از ؛77،020:  2018 بازدیدکنندگان تعداد

 مترمربع 132،000:  2018 فضای اختصاص یافته

 یکبار سال 3 هر :  سیکل برگزاری

 http://www.iba.de :  پایگاه اینترنتی

 



 مونیخ المللی تخصصیهای بیننمایشگاهفهرست 

inter airport EUROPE 

 خدمات و تکنولوژی فرودگاهی، تجهیزات المللیبین نمایشگاه

 2021اکتبر :   زمان برگزاری

 53 : نمایشگاه موضوعی کد

 فرودگاهی، تجهیـزات فرودگـاه، ساخت هـواپیما، نگهداری:  کاال اصلی گروه

 خدمات ارتباطات، تکنولوژی فرودگاه، امنیتی هایسیستم
 اتتجهیز هوانوردی، تکنولوژی اطالعات، ژیتکنولو اورژانس،

 (ترمینال) پایانه

 476: خارجی تعداد این از ؛654 : 2017 گذارانغرفه تعداد

 10،232: خارجی تعداد این از ؛13،854 : 2017 بازدیدکنندگان تعداد

 مترمربع 64،723 : 2017 فضای اختصاص یافته

 دوساالنه :  سیکل برگزاری

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

 

 

CERAMITEC 

 و سرامیک اولیه مواد و پردازش تجهیزات، آالت،ماشین المللیبین نمایشگاه

 پودر متالورژی

  2021مه  20تا  17 :   زمان برگزاری

 38 : نمایشگاه موضوعی کد

 یهاول مواد سرامیک، صنعت آالتماشین و ساخت تکنولوژی:  کاال اصلی گروه

 برای اولیه مواد پردازش کن،خشک منصوبات سرامیک، ساخت
 اشی،ک تولید به مربوط اولیه مواد پودر متالورژی، و سرامیک

 چینی ظروف و سفال

 398: خارجی تعداد این از ؛615:  2018 گذارانغرفه تعداد

 8،391: خارجی تعداد این از ؛15،512 : 2018 بازدیدکنندگان تعداد

 مترمربع 35،800 : 2018 افتهفضای اختصاص ی

 یکبار سال 3 هر :  سیکل برگزاری

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



 مونیخ المللی تخصصیهای بیننمایشگاهفهرست 

productronica 

 الکترونیکی محصوالت المللیبین نمایشگاه

 2021نوامبر :   زمان برگزاری

 هایسیستم برق، اتصاالت فنر، انواع ساخت تکنولوژی:  کاال اصلی گروه

 هایمسیست الکترونیکی، قطعات ها،هادی تکنولوژی یری،گاندازه
 آزمایش تکنولوژی چاپی، مدارهای اتصاالت،

 776 خارجی: تعداد این از ؛1،560:  2017 گذارانغرفه تعداد

 25،729: خارجی تعداد این از ؛44،987 : 2017 بازدیدکنندگان تعداد

 مترمربع  88،000 : 2017 فضای اختصاص یافته

 دوساالنه :  رگزاریسیکل ب

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

 

FARBE - Ausbau & Fassade 

 ساختمان حفاظت و دکوراسیون رنگ، المللیبین نمایشگاه

  2022مارس 12تا  9:   زمان برگزاری

 زیست، محیط حفـاظت پوششی، وادم چسب و رنگ، انواع:  کاال اصلی گروه

 لوازم ها،الک صنعتی، حفاظت های حرارتی،تمسیس ها،کفپوش
 دیواری کاغذهای تعمیرات،

 105: خارجی تعداد این از ؛402:  2019 گذارانغرفه تعداد

 7،137 :خارجی تعداد این از ؛45،861 : 2019 بازدیدکنندگان تعداد

 مترمربع 42،000 : 2019 فضای اختصاص یافته

 یکبار سال 3 هر :  سیکل برگزاری

 /https://www.faf-messe.de :  اه اینترنتیپایگ

 

 

 

 

 

 

 



 مونیخ المللی تخصصیهای بیننمایشگاهفهرست 

bauma 

 مصالح آالتماشین ساختمانی، آالتماشین المللیبین نمایشگاه

 تجهیزات و معدنی و راهسازی آالتماشین ساختمانی،

 2022آوریل  10تا  4:   زمان برگزاری

 9 : نمایشگاه موضوعی کد

 مصالح تولید و تهیه آالتماشین انواع ساختمانی، آالتماشین:  کاال اصلی گروه

 ن،بت صنعت ساختمانی، هایسایت ابزار و تجهیزات ساختمانی،
 تونل، حفاری و ساخت ،سازیکانال راهسازی، سدسازی،

 ،جرثقیل انواع ساختمانی، هایکارگاه مخصوص خودروهای
 مپپ انواع هیدرولیکی، و فشرده هوای کمپرسورهای کمپکتور،

 ابزار و آالتماشین گچی، و سیمانی از اعم هااشپمالت و بتن
 آالتماشین خام، مواد پردازش و معادن استخراج و هیدرولیکی

 دیزل موتورهای تراکتورها، سنگ، برش

 2،419 خارجی: تعداد این از ؛3،684:  2019 گذارانغرفه تعداد

 258،044خارجی:  تعداد این از ؛627،598 : 2019 بازدیدکنندگان تعداد

 مترمربع 615،000 : 2019 فضای اختصاص یافته

 یکبار سال 3 هر :  سیکل برگزاری

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مونیخ المللی تخصصیهای بیننمایشگاهفهرست 

BAU 

 ساختمان نوسازی ساختمانی، هایسیستم ساختمانی، مصالح المللیبین نمایشگاه

 2021ژانویه  16ا ت 11 :  زمان برگزاری

 9 : نمایشگاه موضوعی کد

 سازی،انبوه هایشیوه ساختمان، ساخت مدرن هایسیستم:  کاال اصلی گروه

 و ساختمان شیمیایی مواد ساختمان، در IT هایسیستم
 تنظیم و صوتی هایعایق حرارتی، هایعایق بتن، سازیبهینه

 ،Bitument و اتیلن پلی کامپوزیت، انواع در بامپوش صدا،
 ها،بَربتناَ و لزوم مورد مصالح و بتن آشپزخانه، و بهداشتی صنایع
 یق،حر حفاظتی و اطفاء و اعالم هایسیستم آلومینیوم، صنایع

 سازی،محوطه ساختمانی، هایرنگ برقی، پله و آسانسور
 آن، جانبی مصالح و چوب سونا، و استخر و ورزشی هایزمین
 هایکانی و طبیعی هایسنگ ی،بهداشت شیرآالت و یراق انواع

 آن، شده ساخته صنایع و مشتقات و فوالد رزین، با همراه
 و الکترونیکی الکتریکی، صنایع کاشی، سرامیک، ها،پوشکف

 روشنایی

 849: خارجی تعداد این از ؛2،243:  2019 گذارانغرفه تعداد

 85،477: خارجی تعداد این از ؛249،228 : 2019 بازدیدکنندگان تعداد

 مترمربع 200،000 : 2019 فضای اختصاص یافته

 دوساالنه :  سیکل برگزاری

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

 


