تقویم نمایشگاههای مهم سال  2017نمایشگاه بین المللی قازان جمهوری تاتارستان
ردیف

عنوان نمایشگاه

تاریخ برگزاری

آدرس سایت

میالدی
1

بیستمین نمایشگاه تخصصی و همایش بین المللی صنایع کشاورز

 15الی  17فوریه

www.expoagro.ru

2

بیست و یکمین نمایشگاه تخصصی و همایش تجهیزات ارتباط و امنیت

 21الی  22فوریه

www.exposecurity.ru

3

یازدهمین نمایشگاه شکار و ماهیگیری

 1الی  5مارس

www.fishhuntexpo.ru

4

سی و یکمین نمایشگاه مد و لباس  -بهاری

 1الی  5مارس

www.mskexpo.ru

5

هجدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی – حفاظت از منابع

 14الی  16مارس

www.expoenergo.ru

6

نمایشگاه و همایش بین المللی خودروسازی

 29الی  31مارس

www.tiaf-forum.ru

7

هفدهمین نمایشگاه تخصصی آموزش و تربیت

 05الی  07آوریل

www.expoobrazovanie.ru

8

بیست و دومین نمایشگاه تخصصی بین المللی ورزش و گردشگری

 13الی  15آوریل

www.restexpo.ru

9

بیست و دومین نمایشگاه تخصصی بین المللی ساختمان و عمران ولگا

 25الی  28آوریل

www.volgastroyexpo.ru

10

بیستمین نمایشگاه فضای سبز

 2الی  6می

www.expoflower.ru

11

دهمین نمایشگاه دنیای کودک

 30می الی  1ژوئن

www.mdexpo.ru

12

پانزدهمین نمایشگاه جواهر و زیورآالت

 14الی  18ژوئن

www.juvelirexpo.ru

13

سومین نمایشگاه تخصصی بین المللی تجهیزات کشاورزی  -روز جهانی مزارع

 5الی  8جوالی

www.mdpp.ru

14

نهمین نمایشگاه باغ وحش خانگی

 29الی  30جوالی

-

15

هفته محصوالت روسیه

 16الی  20آگوست

www.rostovarexpo.ru

16

سومین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت پالستیک و کائوچو

 6الی  8سپتامبر

www.interplastica.ru/kazan

17

بیست و چهارمین نمایشگاه تخصصی بین المللی و همایش نفت و پتروشیمی

 6الی  8سپتامبر

www.oilexpo.ru

18

سیزدهمین نمایشگاه زمین شناسی

 6الی  8سپتامبر

www.geoexpokazan.ru

19

دومین نمایشگاه تخصصی نظافت و تجهیزات پاکسازی

 12الی  15سپتامبر

www.expohouse.ru

20

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی مبلمان و دکوراسیون داخلی

 12الی  15سپتامبر

www.intermebelexpo.ru

21

هجدهمین نمایشگاه تخصصی صنایع چوب

 12الی  15سپتامبر

www.woodexpokazan.ru

22

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی و همایش پاییزه عمران و ساختمان و مهندسی

 12الی  15سپتامبر

www.expohouse.ru

23

شانزدهمین نمایشگاه تخصصی راه و ترابری

 4الی  6اکتبر

www.dortransexpo.ru

24

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی تخصصی صنایع سالمت

 18الی  20اکتبر

www.volgazdravexpo.ru

25

دهمین نمایشگاه تخصصی زیبایی و آرایشی

 18الی  20اکتبر

www.expobeauty-kazan.ru

26

نهمین نمایشگاه تخصصی هنر

 2الی  6نوامبر

www.artexpokazan.ru

27

سی و دومین نمایشگاه مد و لباس  -پاییزه

 15الی  19مارس

www.expotextil.ru

28

هشتمین نمایشگاه تخصصی آب پاک

 22الی  24نوامبر

www.waterkazan.ru

29

هفدهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی ماشین سازی و متالورژی

 6الی  8دسامبر

www.expomach.ru

30

دوازدهمین نمایشگاه تخصصی جوشکاری

 6الی  8دسامبر

www.svarkaexpo.ru

31

بیست و چهارمین نمایشگاه فروش سال نو

 20الی  24دسامبر

www.snovgodexpo.ru
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