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لیست نمایشگاههای بین المللی کشور تونس در سال 

میالدی 2016  

  

   ژانویه

شرکت برگزار  مکان 

 کننده
 ردیف تاریخ  نام رخداد تجاری 

مرکز 

نمایشگاهی 

 شهر  الکاف
NORD-INVEST 

نمایشگاه  بین المللی 

 06-09 کشاورزی
1 

نمایشگاه 

بین المللی 

 تونس
AMA BUSINESS 

المللی محیط زیست نمایشگاه بین 

2016 
 

10-05  
2 

نمایشگاه 

بین المللی 

 تونس

OMEGA 
CONSEIL 

فستیوال بین المللی هنر زندگی 

 کردن و میراث فرهنگی
20-24  3 

نمایشگاه 

 شهر جربه
PRO EXPO  نمایشگاه  بین المللی انفورماتیک

 ،اموردفتری،تجهیزات وفنون امنیتی 
24-21 4 

تونس 

پایتخت 

اتاق 

بازرگانی 

شرکت جهانی 

 نمایشگاهها
نمایشگاه بین المللی تجهیزات 

 ووسایل تنظیف
27-29  5 
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   فوریه  

شرکت برگزار  مکان 

 کننده
  تاریخ نام رخداد تجاری  

اتاق 

بازرگانی 

وصنایع و 

 تونس

IFEC  نمایشگاه بین المللی  بسته

 PACK EXPOبندی
05 -03  6 

اتاق 

بازرگانی 

وصنایع و 

 تونس

TPM  نمایشگاه بین المللی پروژه

 های مختلف در کشور تونس
3-5  7 

محل  

نمایشگاههای 

تونس در 

منطقه شرقیه 

 تونس پایتخت

اتحادیه 

نمایشگاهها 

وکنفرانسهای 

 تونس

نمایشگاه بین المللی رستوران 

 وهتلداری 
06-03  

8 

محل  

نمایشگاههای 

تونس در 

منطقه شرقیه 

 تونس پایتخت

HORIZONS EXPO  نمایشگاه بین المللی استخر

  وورزشهای دریایی
06-03  9 

کاخ 

کنفرانسهای 

 محمد پنجم
XPO PRO  

نمایشگاه بین المللی در مورد 

11-10 مدیریت منابع انسانی  
10 

نمایشگاه شهر 

 جربه
MED-EXPO  نمایشگاه بین المللی محیط

 زیست وانرژی
14-11 11 

وصنایع 

 تونس
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مرکز  

نمایشگاههای 

غربی در  شمال

  شهر باجه

  NORD EXPO  نمایشگاه بین المللی صنایع

 مغربی
17-20  12 

اتاق  

بازرگانی 

وصنایع و 

  تونس

MBJ GROUP    نمایشگاه بین المللی کامپیوتر
 وتجهیزات وابسته 

17-19  13 

هتل بین 

المللی 

افریقا در 

خیابان حبیب 

 بور قیبه

PERSPECTIVES  مطالعات نمایشگاه بین المللی

 عالی وبین المللی در تونس
21-20 14 

نمایشگاه بین  

 المللی تونس
نمایشگاه بین 

 المللی تونس
نمایشگاه بین المللی مواد 

وتجهیزات ساختمان و کارهای زیر 

 بنایی

24-27                            

 

15 

محل  

نمایشگاههای 

تونس در 

منطقه شرقیه 

 تونس پایتخت

اتحادیه 

نمایشگاهها 

 وکنفرانسهای تونس

نمایشگاه بین المللی تجهیزات 

پزشکی وبیمارستانی 

27-25 وکلینیکی  

16 

   مارس  

شرکت برگزار  مکان 

 کننده
  تاریخ نام رخداد تجاری  

اتاق 

بازرگانی 

وصنایع و 

 تونس

HORIZONS EXPO  نمایشگاه بین المللی اقتصاد

و کامپیوتر وتجهیزات 

 الکترونیکی

04-02  17 
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محل  

نمایشگاههای 

تونس در 

منطقه شرقیه 

 تونس پایتخت

HORIZONS EXPO 

نمایشگاه بین المللی  
تجهیزات ایمنی 

  02-05 وامنیتی                 

18 

محل 

نمایشگاههای 

تونس در 

منطقه شرقیه 

 تونس پایتخت

اتحادیه 

نمایشگاهها 

وکنفرانسهای 

 تونس

پانزدهمین نمایشگاه بین 

المللی بسته بندی و صنایع 

 وابسته

05-02  19 

نمایشگاه  

بین المللی 

 تونس

نمایشگاه بین 

 المللی تونس
نمایشگاه بین المللی  

البراتوارها 

 وازمایشگاهها
05-02  

20 

نمایشگاه  

بین المللی 

 تونس

نمایشگاه بین 

 المللی تونس
HEALTH EXPO نمایشگاه بین
 المللی پزشکی وسالمت

05-02 21 

شهرک 

یاسمین 

در 

 حمامات   

MED-EXPO 
نمایشگاه بین المللی تنقالت 

،قهوه خانه ها  وائیها،نان

 ورستورانها
05-02 

22 

 

مرکز منطقه ای 

خدمات 

نمایشگاهی  در 

استان 

 باجه         

  NORD 
EXPO 

 نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان        

 
 

 05-02  
23 

اتاق بازرگانی 

تونس وصنایع و  
دفتر مشاوره 

 تجاری

 
 نمایشگاه بین المللی ساختمان و خالقیت 

09-08 

24 
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شهرک یاسمین 

  حمامات
BEST VISION 
EXPO 

SECURITY EXPO 09-12 نمایشگاه بین المللی امنیت  

25 

شهرک یاسمین 

 حمامات

BEST VISION 
EXPO 

14-11 نمایشگاه وسایل سمعی وبصری  

26 

نمایشگاه بین 

  سوسهالمللی 
نمایشگاه بین  

  المللی سوسه
20-11 سومین نمایشگاه بین المللی کتاب سوسه  27 

مرکز 

نمایشگاههای 

 استان باجه 

LEADER-EXPO  نمایشگاه بین المللی فن اوریهای کشاورزی و
 صید دریایی      

19-16 28 

     

نمایشگاه بین 

 المللی تونس
 

نمایشگاه بین 

 المللی تونس
بین المللی اشپزینمایشگاه   19-16 29 

محل نمایشگاه  

بین المللی 

 بنزرت

BIZERTE 
EXPO 

نمایشگاه بین المللی انفورماتیک  
 16-19 وارتباطات       

30 

اتاق بازرگانی  

 وصنایع و تونس
CTF EXPO  نمایشگاه بین المللی تجهیزات اموزشی

 وعلمی 
17-19  31 

شهرک یاسمین 

 در حمامات
 MEDINA 

EVENTS 
نمایشگه بین المللی تربیت  وتکنولوژیهای 

  جدید تربیتی وآموزشی
24-26  32 

محل   

نمایشگاههای 

تونس در منطقه 

شرقیه تونس 

 پایتخت

SOGEFOIRES  نمایشگاه بین المللی

 پول وبانک 
 24-27  33 

محل 

نمایشگاههای 
SOGEFOIRES  نمایشگاه بین المللی

 بورس                           
 24-27  34 
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تونس در 

منطقه شرقیه 

 تونس پایتخت

نمایشگاه بین 

المللی استان 

 قابس

شرکت 

نمایشگاه 

بین المللی 

 قابس

نمایشگاه وکنفرانس بین المللی  

 محیط زیست           
 24-28  35 

اتاق بازرگانی 

 وصنایع و تونس
GLOBAL-EXPO  نمایشگاه بین المللی

وخبرگزاریها مطبوعات 

 ووسایل ارتباط جمعی

 25-27  36 

نمایشگاه بین  

 المللی تونس

نمایشگاه 

بین المللی 

 تونس

لی  ل م ل ین ا ب نمااایشااااگاااه 

  کتاب                     
3اوریل  

25مارس-  

37 

حدائق 

المنزه 

در 

پایتخت 

  تونس

 CTF EXPO  نمایشگاه بین المللی  آژانسهای

مسکن مسکن واموال غیر منقول  و 

 اکولوژیک

مارس  30 

 3لغایت 
 اوریل

38 

اتاق 

بازرگانی 

وصنایع و 

 تونس

LEADER EXPO  بین المللی تحقیقات وتجهیزات

 علمی واموزشی و البراتوارها

مارس  31 نمایشگاه 

 2لغایت 
 اوریل

39 


