
 2016سه ماهه سوم نمایشگاههای بین المللی  کشور تونس ،

 ،اوت ،سپتامبرژوئیه

 ردیف تاریخ نام نمایشگاه بین المللی شرکت برگزارکننده محل نمایشگاه

فاقسکمیته نمایشگاه بین المللی ص نمایشگاه بین المللی صفاقس جوالی 26 -12از  پنجاهمین نمایشگاه بین المللی صفاقس   1 

گاه بین المللی سوسهنمایش آگوست 31-12از  سی و هفتمین نمایشگاه بین المللی سوسه نمایشگاه بین المللی سوسه   2 

ه منزل( )لوازم واثاثیشرقی خانهنمایشگاه بین المللی  COM-EXPO نمایشگاه شرقیه سپتامبر 29 –اگوست  26از    3 

(صریلی اپتیک )لوازم وتجهیزات سمعی بنمایشگاه بین المل BEST VISION EXPO فضاء یاسمین حمامات سپتامبر 4- 2از    4 

 نمایشگاه بین المللی تجهیزات کشاورزی، NABEUL - EXPO نمایشگاه بین المللی نابل

بذر و نهال و دامداری   

سپتامبر 11 – 7از   5 

UTICA اتحادیه

ستی بازرگانان،صنعتگران وصنایع د

 تونس

GENERAL EVENTS سپتامبر 24 – 22از  نمایشگاه مسکن  6 

و خرما ی خوراکیهانمایشگاه صید دریایی و روغن MED - EXPO نمایشگاه جربه اکتبر 2 –سپتامبر  28از    7 

UTICA IFEC سپتامبر 30 – 28از  نمایشگاه بین المللی نفت و انرژی  8 



UTICA LEADER EXPO نمایشگاه بین المللی شیشه 

 

اکتبر  1 –سپتامبر  29از   9 

2016هه چهارم سه ما  

 اکتبر،نوامبر،دسامبر

UTICA IFEC انها و نمایشگاه بین المللی طراحی فضای باز ساختم

 SICAPادارات وشرکتها

اکتبر 7 – 5از   1 

رهای نمایشگاه بین المللی منسوجات وپوشاک کشو نمایشگاه بین المللی تونس نمایشگاه بین المللی تونس

 TEXMED TUNISIAمدیترانه ای

اکتبر 7 – 5از   2 

اکتبر 7 – 5از     نمایشگاه بین المللی تجهیزات نساجی  نمایشگاه بین المللی تونس نمایشگاه بین المللی تونس  3 

کشورهای -نمایشگاه بین المللی ساختمان نمایشگاه بین المللی سوسه نمایشگاه بین المللی سوسه

 BATI - MEDمدیترانه

اکتبر 8 – 5از   4 

UTICA CTF EXPO تنوع بیولوژیکم مواد غذایی وکشاورزی سالن اکتبر 8 – 6از    5 

UTICA جهانی شرکت نمایشگاه اکتبر 14 – 12از  PETROGAZنمایشگاه بین المللی نفت وگاز   6 

UTICA TPM عربی کشورهای مغرب نمایشگاه بین المللی ساختمان اکتبر 21 – 19از    7 



المللی تونسنمایشگاه بین  نمایشگاه بین المللی تونس : یکشاورز نمایشگاه بین المللی سرمایه گذاری در   

SIAT 2016  

اکتبر 22 – 19از   8 

حمل و نقل تکنیکهاینمایشگاه بین المللی  MEDINA EVENTS یاسمین حمامات اکتبر 22- 20از    9 

بنادر صنایع دریایی و تجهیزنمایشگاه بین المللی  MEDINA EVENTS یاسمین حمامات اکتبر 22 – 20از    10 

نزرتنمایشگاه بین المللی فضاء ب  PROMEXPO  فضاهای خارجیآرایش نمایشگاه ساخت و ساز و اکتبر 23 – 20از    11 

اقسنمایشگاه بین المللی صفمجمع   نمایشگاه بین المللی صفاقس اکتبر 29 – 26از  نمایشگاه مادر و کودک   12 

شرقیهنمایشگاه   HORIZONS EXPO وپاژنمایشگاه بین المللی سنگ و مقاطع وک دومین اکتبر 30 – 27از    13 

اکتبر 30 – 27از  اولین نمایشگاه بین المللی ساخت و ساز HORIZONS EXPO نمایشگاه شرقیه  14 

اکتبر 30 – 27از  نمایشگاه بین المللی بیمه و حمایت UTF نمایشگاه شرقیه  15 

نزرتنمایشگاه بین المللی فضاء ب  PROMEXPO نوامبر  1 –اکتبر  28از  نمایشگاه کشاورزی و صید دریایی  16 

مرکز نمایشگاههای شمال غربی 

 در باجه

NORD - EXPO ژه هاپرو اجرا و سرمایه گذاری  نمایشگاه بین المللی نوامبر  5 – 2از    17 

   قهوهنمایشگاه تجهیزات هتل ها و رستوران ها و  MED - EXPO نمایشگاه بین المللی سوسه

SEHRA MED  : خانه ها  

نوامبر  5 – 2از   18 



نوامبر 5 - 2از  نمایشگاه محیط زیست و انرژی MED - EXPO نمایشگاه بین المللی سوسه  19 

 بورس و خدمات سرمایه گذاری ، نمایشگاه  نمایشگاه بین المللی تونس نمایشگاه بین المللی تونس

:مالی  

نوامبر 5 – 3از   20 

UTICA CTF EXPO مارستانها و نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی و بی

 داروخانه ها 

 

نوامبر 5 – 3از   21 

UTICA CARTHAGE-EXPO نوامبر 11 – 9از   بازپروری اعضا وارتوپدی نمایشگاه بین المللی  22 

نوامبر 12 – 9از  نمایشگاه بین المللی شیمی SUD EXPO نمایشگاه بین المللی قابس  23 

UTICA بهداشتی-نمایشگاه بین المللی لوازم ارایشی  شرکت جهانی نمایشگاهها نوامبر 19 – 15از     24 

نوامبر 18 – 15از  دومین نمایشگاه مدیترانه صنایع غذایی نمایشگاه بین المللی سوسه نمایشگاه بین المللی سوسه  25 

ونسینمایشگاه و کنفرانسهای اتحاد ت نمایشگاه شرقیه  : SIBIT   رسانه ها ونمایشگاه بین المللی  سی امین  

 کتابخانه ها و تکنولوژی ارتباطات

نوامبر 25- 22از   26 

نوامبر 27 – 24از  نمایشگاه کشاورزی و صنایع دستی نمایشگاه بین المللی قابس نمایشگاه بین المللی قابس  27 

UTICA CTF EXPO نمایشگاه بین المللی بسته بندی 

 

بردسام 4 – 2از   28 



نزرتنمایشگاه بین المللی فضاء ب  PROMEXPO دسامبر 8 – 7از  نمایشگاه موسسات  29 

UTICA زات  تجهی سرویس ونگهداری نمایشگاه بین المللی شرکت جهانی نمایشگاهها

صنعتی ووسایل  MAINTENANCE EXPO 

دسامبر 9 – 7از   30 

  ماننمایشگاه ساخت MED-EXPO نمایشگاه جربه

BAT EXPO 

دسامبر 10- 7ز ا  31 

 

UTICA TUNIS IFEC اداری-نمایشگاه دکوراسیون فضاهای مسکونی-

 BATI DECO IMMOتجاری

دسامبر 24 – 22از   32 

UTICA TUNIS IFEC الکترونیکی-نمایشگاه تجهیزات امنیتی SECUR-

ELEC 

دسامبر 24 – 22از   33 

 

   www.fkram.com.tnسایت وایمیل وتلفن، نمایشگاه بین المللی تونس )الکرم(

e-mail :itf.com@fkram.com.tn-tel=0021671730111 

 

وابسته بازرگانی سفارت جمهوری اسالمی ایران در تونس–تهیه وتنظیم :مجید قربانی فراز    

http://www.fkram.com.tn/
http://www.fkram.com.tn/

