مونیخ
opti
نمایشگاه بینالمللی عینک و سنجش بینایی
زمان برگزاری
گروه اصلی کال

تعداد غرفهگذاران 2020

 8 :تا  10ژانویه  2021در شهر اشتوتگارت
ژانویه  2022در شهر مونیخ
 :انواع شیشه عینک ،عینکهای طبی ،دودی و ورزشی ،لنز ،کیف
عنیک ،تجهیزات و لوازم مورد نیاز سنجش بینایی ،مایحتاج
کارگاههای عینکسازی ،دماسنج ،دوربین ،میکروسکوپ ،لوازم
اداری و فروشگاههای مربوطه ،نرمافزارهای کامپیوتری مربوطه
600 :؛ از این تعداد خارجی332 :

تعداد بازدیدکنندگان 27،511 : 2020؛ از این تعداد خارجی7،986 :
فضای اختصاص یافته  57،660 : 2020مترمربع
سیکل برگزاری

 :ساالنه

پایگاه اینترنتی

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

ispo
نمایشگاه بینالمللی کالی ورزشی و مد
زمان برگزاری

 31 :ژانویه تا  3فوریه 2021

گروه اصلی کال

 :وسایل و تجهیزات مربوط به بدمینتون ،انواع کفش و وسایل
کوهنوردی ،تجهیزات ورزشهای زمستانی ،وسایل اسکی،
پوشاک ورزشی ،انواع کفشهای ورزشی ،وسایل صخرهنوردی،
وسایل شنا ،اسکواش ،تنیس رومیزی ،گلف ،انواع راکت ،انواع
توپهای ورزشی ،ژیمناستیک
2،850 :؛ از این تعداد خارجی2،553 :

تعداد غرفهگذاران 2020

تعداد بازدیدکنندگان 77،204 : 2020؛ از این تعداد خارجی53،561 :
فضای اختصاص یافته  200،000 : 2020مترمربع
سیکل برگزاری

 :ساالنه

پایگاه اینترنتی

http://www.ispo.com :

فهرست نمایشگاههای بینالمللی تخصصی مونیخ

inhorgenta
نمایشگاه بینالمللی ساعتهای مچی و دیواری ،طال ،جواهر،
مروارید ،نقره و تجهیزات ساخت
زمان برگزاری

 19 :تا  22فوریه 2021

گروه اصلی کال

 :ماشینآالت ساخت طال ،جواهر و نقره ،کارخانههای جواهرسازی،
انواع ساعت مچی و رومیزی و دیواری ،ماشینآالت ساعتسازی،
کیفهای عینک ،کارتنهای بستهبندی مربوطه ،هدایا و
دکوراسیون داخلی
1،034 :؛ از این تعداد خارجی468 :

تعداد غرفهگذاران 2020

تعداد بازدیدکنندگان 25،803 : 2020؛ از این تعداد خارجی8،948 :
فضای اختصاص یافته  65،000 : 2020مترمربع
سیکل برگزاری

 :ساالنه

پایگاه اینترنتی

https://www.inhorgenta.com :

INTERNATIONALE HANDWERKSMESSE
نمایشگاه بینالمللی صنایع سبک و صنایع دستی
زمان برگزاری

 10 :تا  14مارس 2021

گروه اصلی کال

 :هنرهای دستی ،ابزار و وسایل مورد استفاده
جهت ساخت کاردستی ،ماشینآالت فلزکاری ،تجهیزات
کارگاهی ،ماشینآالت کوچک ،ماشینآالت پرداخت چوب،
تجهیزات پخت نان و شیرینی ،ماشینآالت قصابی ،ساخت مغازه،
مبلمان ،تکنیک ایمنی و امنیتی ،تکنیک آالینده ،مبلمان باغ و
ابزارآالت باغبانی
951 :؛ از این تعداد خارجی189 :

تعداد غرفهگذاران 2019

تعداد بازدیدکنندگان 105،333 : 2019؛ از این تعداد خارجی3،371 :
فضای اختصاص یافته  74،000 : 2019مترمربع
سیکل برگزاری

 :ساالنه

پایگاه اینترنتی

http://www.ihm.de :

فهرست نمایشگاههای بینالمللی تخصصی مونیخ

analytica
نمایشگاه بینالمللی ابزار تجزیه ،تکنولوژی آزمایشگاهی و بیوتکنولوژی
زمان برگزاری
گروه اصلی کال

تعداد غرفهگذاران 2018

 19 :تا  23اکتبر ( 2020بصورت مجازی)
مارس 2022
 :تکنولوژی تجزیه ،تکنولوژی آزمایشگاهی ،شیمی حیاتی،
بیوتکنولوژی ،بیولوژی ،مهندسی ژنتیک ،داروسازی ،داروشناسی،
تشخیص بیماری ،آزمایشات روانی ،تضمین کیفیت ،تجزیه مواد
غذایی و آزمایش مواد
1،175 :؛ از این تعداد خارجی594 :

تعداد بازدیدکنندگان 35،626 : 2018؛ از این تعداد خارجی13،126 :
فضای اختصاص یافته  55،000 : 2018مترمربع
سیکل برگزاری

 :دوساالنه

پایگاه اینترنتی

http://www.analytica.de :

IFAT
نمایشگاه بینالمللی محیط زیست ،آب و فاضالب ،زباله ،بازیافت
زمان برگزاری
گروه اصلی کال

تعداد غرفهگذاران 2018

 8 :تا  10سپتامبر ( 2020بصورت مجازی)
 30مه تا  3ژوئن 2022
 :سیستم کانالکشی (کانالسازی برای انتقال فاضالب و آب باران
و برف به خارج از شهر) ،پاکسازی خیابانها در زمستان،
تکنولوژی محیط زیست ،تأسیسات تصفیه دوده گاز ،تکنولوژی
فاضالب ،نظافت شهری ،بازیافت مواد ،تجزیه زباله ،الیروبی،
آبیاری ،بازیافت مواد ،آلودگی هوا
3،305 :؛ از این تعداد خارجی1،580 :

تعداد بازدیدکنندگان 142،472 : 2018؛ از این تعداد خارجی70،462 :
فضای اختصاص یافته  260،000 : 2018مترمربع
سیکل برگزاری

 :دوساالنه

پایگاه اینترنتی

http://www.ifat.de :
فهرست نمایشگاههای بینالمللی تخصصی مونیخ

automatica
نمایشگاه بینالمللی اتوماسیون و ربوتهای صنعتی
زمان برگزاری
گروه اصلی کال
تعداد غرفهگذاران 2018

 8 :تا  11دسامبر 20220
ژوئن 2022
 :مهندسی مونتاژ ،سیستم کنترل ،تکنولوژی چرخ و دنده ،تحقیقات
و توسعه ،ربوتهای صنعتی ،سیستمهای حفاظتی ،نرمافزار
890 :؛ از این تعداد خارجی263 :

تعداد بازدیدکنندگان 45،584 : 2018؛ از این تعداد خارجی17،599 :
فضای اختصاص یافته  66،000 : 2018مترمربع
سیکل برگزاری

 :دوساالنه

پایگاه اینترنتی

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

INTERFORST
نمایشگاه بینالمللی و کنفرانس علمی تکنولوژی جنگل و جنگلداری
زمان برگزاری

 20 :تا  23ژوئیه 2022

گروه اصلی کال

 :مهندسی جنگلبانی ،حفظ و ذخیره انواع چوب و الوار ،ماشینآالت
پردازش و حمل و نقل الوار و چوب ،پردازش جنگل ،ماشینآالت
چوببری و قطع درختان جنگلی
457 :؛ از این تعداد خارجی163 :

تعداد غرفهگذاران 2018

تعداد بازدیدکنندگان 50،264 : 2018؛ از این تعداد خارجی8،510 :
فضای اختصاص یافته  78،900 : 2018مترمربع
سیکل برگزاری

 :هر  4سال یکبار

پایگاه اینترنتی

http://www.interforst.de :

فهرست نمایشگاههای بینالمللی تخصصی مونیخ

EXPO REAL
نمایشگاه بازرگانی معامالت امالک
زمان برگزاری
گروه اصلی کال

تعداد غرفهگذاران 2019

 14 :و  15اکتبر 2020
اکتبر 2021
 :خدمات مالی و بیمه ،مشاوره ،سرمایهگذاری و اعطاء وام،
معامالت ملکی ،خدمات ،مؤسسات آموزشی ،نرمافزارهای
کامپیوتری
2،189 :؛ از این تعداد خارجی567 :

تعداد بازدیدکنندگان 42،418 : 2019؛ از این تعداد خارجی14،000 :
فضای اختصاص یافته  72،900 : 2019مترمربع
سیکل برگزاری

 :ساالنه

پایگاه اینترنتی

https://www.exporeal.net :

electronica
نمایشگاه بینالمللی تجهیزات و وسایل الکترونیکی
زمان برگزاری
گروه اصلی کال

تعداد غرفهگذاران 2018

 10 :تا  13نوامبر ( 2020بصورت مجازی)
نوامبر 2022
 :قطعات الکتریکی خودرو ،المنتهای برقی ،میزانکننده موتور،
الکترومکانیک ،المنتهای الکترونیکی ،بردها ،سیستمهای
اندازهگیری ،میکروالکترونیک ،میکروتکنیک ،پالتین،
دستگاههای تست ،کنترل کیفیت ،رله ،پریز برق ،سیستمهای
سنسور ،کلیدهای برق ،تکنولوژی مایکرو ویو ،چاپگرها،
اتصاالت ،ترانسفورماتور ،موتورهای مغناطیسی
3،448 :؛ از این تعداد خارجی2،372 :

تعداد بازدیدکنندگان 81،471 : 2018؛ از این تعداد خارجی40،593 :
فضای اختصاص یافته  182،000 : 2018مترمربع
سیکل برگزاری

 :دوساالنه

پایگاه اینترنتی

http://www.electronica.de :

فهرست نمایشگاههای بینالمللی تخصصی مونیخ

Intersolar Europe
نمایشگاه بینالمللی و کنفرانس صنایع خورشیدی
زمان برگزاری

 9 :تا  11ژوئن 2021

گروه اصلی کال

 :تکنولوژی ساخت و ساز ،تجهیزات انرژی خورشیدی

تعداد غرفهگذاران 2019

894:؛ از این تعداد خارجی610 :

تعداد بازدیدکنندگان 45،018 : 2019؛ از این تعداد خارجی24،399 :
فضای اختصاص یافته  65،000 : 2019مترمربع
سیکل برگزاری

 :ساالنه

پایگاه اینترنتی

http://www.intersolar.de :

TRANSPORT LOGISTIC
نمایشگاه بینالمللی لجستیک ،حمل و نقل مسافری و کال
زمان برگزاری

 4 :تا  7مه 2021

گروه اصلی کال

 :سیستم حمل و نقل مسافر (اتوبوس ،هواپیما ،قطار ،کشتی) ،انواع
کامیون ،سیستم حمل و نقل داخل کارخانه (لیفت تراک ،باالبر
حمل و نقل مصالح و …) ،تجهیزات حمل و نقل کاال جهت
ترخیص و بارگیری ،سیستمهای اطالعاتی ،وسائل نقلیه عمومی،
خدمات حمل و نقل
2،374 :؛ از این تعداد خارجی1،341 :

تعداد غرفهگذاران 2019

تعداد بازدیدکنندگان 63،893 : 2019؛ از این تعداد خارجی30،082 :
فضای اختصاص یافته  128،000 : 2019مترمربع
سیکل برگزاری

 :دوساالنه

پایگاه اینترنتی

http://www.transportlogistic.de :

فهرست نمایشگاههای بینالمللی تخصصی مونیخ

LASER World of PHOTONICS
نمایشگاه بینالمللی و کنگره لیزر
زمان برگزاری

 21 :تا  24ژوئن 2021

گروه اصلی کال

 :فنآوری لیزر ،اپتیکها ،دستگاههای تست و اندازهگیری ،خدمات
مربوطه ،سیستمهای لیزر با کاربرد در بخشهای صنایع
خودروسازی ،پردازش اطالعات ،الکترونیک ،مهندسی ،تولید
فرآوردههای پالستیکی ،علوم و تحقیقات ،فیبرنوری ،سیستمهای
لیزر با کاربرد در بخشهای پزشکی ،تصویربرداری ،مهندسی
تولید
1،325 :؛ از این تعداد خارجی835 :

تعداد غرفهگذاران 2019

تعداد بازدیدکنندگان 33،999 : 2019؛ از این تعداد خارجی19،686 :
فضای اختصاص یافته  55،000 : 2019مترمربع
سیکل برگزاری

 :دوساالنه

پایگاه اینترنتی

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

iba
نمایشگاه بین المللی تخصصی نان و شیرینی
زمان برگزاری

 24 :تا  28اکتبر 2021

گروه اصلی کال

 :تجهیزات نانوایی ،تجهیزات قنادی ،تنورهای نانوایی ،مواد اولیه،
تأسیسات انتقال اطالعات ،دکوراسیون ،فرآوردههای غذایی
منجمد ،حفاظت محیط زیست ،تجهیزات منجمدسازی،
ماشینآالت ،ماشینآالت تولید بستنی ،ماشینآالت بسته بندی،
غذاهای آماده سرو ،بازیافت ،یخچالهای مربوطه ،ساخت
فروشگاه ،هتلداری
1،358 :؛ از این تعداد خارجی946 :

تعداد غرفهگذاران 2018

تعداد بازدیدکنندگان 77،020 : 2018؛ از این تعداد خارجی51،792 :
فضای اختصاص یافته  132،000 : 2018مترمربع
سیکل برگزاری

 :هر  3سال یکبار

پایگاه اینترنتی

http://www.iba.de :
فهرست نمایشگاههای بینالمللی تخصصی مونیخ

inter airport EUROPE
نمایشگاه بینالمللی تجهیزات فرودگاهی ،تکنولوژی و خدمات
زمان برگزاری

 9 :تا  12نوامبر 2021

گروه اصلی کال

 :نگهداری هـواپیما ،ساخت فرودگـاه ،تجهیـزات فرودگاهی،
سیستمهای امنیتی فرودگاه ،تکنولوژی ارتباطات ،خدمات
اورژانس ،تکنولوژی اطالعات ،تکنولوژی هوانوردی ،تجهیزات
پایانه (ترمینال)
659 :؛ از این تعداد خارجی486 :

تعداد غرفهگذاران 2019

تعداد بازدیدکنندگان 14،879 : 2019؛ از این تعداد خارجی11،984 :
فضای اختصاص یافته  65،096 : 2019مترمربع
سیکل برگزاری

 :دوساالنه

پایگاه اینترنتی

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

CERAMITEC
نمایشگاه بینالمللی ماشینآلت ،تجهیزات ،پردازش و مواد اولیه سرامیک و
متالورژی پودر
زمان برگزاری

 17 :تا  20مه 2021

گروه اصلی کال

 :تکنولوژی ساخت و ماشینآالت صنعت سرامیک ،مواد اولیه
ساخت سرامیک ،منصوبات خشککن ،پردازش مواد اولیه برای
سرامیک و پودر متالورژی ،مواد اولیه مربوط به تولید کاشی،
سفال و ظروف چینی
615 :؛ از این تعداد خارجی398 :

تعداد غرفهگذاران 2018

تعداد بازدیدکنندگان 15،512 : 2018؛ از این تعداد خارجی8،391 :
فضای اختصاص یافته  35،800 : 2018مترمربع
سیکل برگزاری

 :هر  3سال یکبار

پایگاه اینترنتی

http://www.ceramitec.de :

فهرست نمایشگاههای بینالمللی تخصصی مونیخ

productronica
نمایشگاه بینالمللی محصولت الکترونیکی
زمان برگزاری

 16 :تا  19نوامبر 2021

گروه اصلی کال

 :تکنولوژی ساخت انواع فنر ،اتصاالت برق ،سیستمهای
اندازهگیری ،تکنولوژی هادیها ،قطعات الکترونیکی ،سیستمهای
اتصاالت ،مدارهای چاپی ،تکنولوژی آزمایش
1،541 :؛ از این تعداد خارجی781 :

تعداد غرفهگذاران 2019

تعداد بازدیدکنندگان 43،697 : 2019؛ از این تعداد خارجی24،098 :
فضای اختصاص یافته  88،000 : 2019مترمربع
سیکل برگزاری

 :دوساالنه

پایگاه اینترنتی

http://www.productronica.com :

FARBE - Ausbau & Fassade
نمایشگاه بینالمللی رنگ ،دکوراسیون و حفاظت ساختمان
زمان برگزاری

 9 :تا  12مارس 2022

گروه اصلی کال

 :انواع چسب و رنگ ،مواد پوششی ،حفـاظت محیط زیست،
کفپوشها ،سیستمهای حرارتی ،حفاظت صنعتی ،الکها ،لوازم
تعمیرات ،کاغذهای دیواری
410 :؛ از این تعداد خارجی105 :

تعداد غرفهگذاران 2019

تعداد بازدیدکنندگان 45،861 : 2019؛ از این تعداد خارجی7،137 :
فضای اختصاص یافته  45،000 : 2019مترمربع
سیکل برگزاری

 :هر  3سال یکبار

پایگاه اینترنتی

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

فهرست نمایشگاههای بینالمللی تخصصی مونیخ

bauma
نمایشگاه بینالمللی ماشینآلت ساختمانی ،ماشینآلت مصالح
ساختمانی ،ماشینآلت راهسازی و معدنی و تجهیزات
زمان برگزاری

 4 :تا  10آوریل 2022

گروه اصلی کال

 :ماشینآالت ساختمانی ،انواع ماشینآالت تهیه و تولید مصالح
ساختمانی ،تجهیزات و ابزار سایتهای ساختمانی ،صنعت بتن،
راهسازی ،سدسازی ،کانالسازی ،ساخت و حفاری تونل،
خودروهای مخصوص کارگاههای ساختمانی ،انواع جرثقیل،
کمپکتور ،کمپرسورهای هوای فشرده و هیدرولیکی ،انواع پمپ
بتن و مالتپاشها اعم از سیمانی و گچی ،ماشینآالت و ابزار
هیدرولیکی و استخراج معادن و پردازش مواد خام ،ماشینآالت
برش سنگ ،تراکتورها ،موتورهای دیزل
3،684 :؛ از این تعداد خارجی2،419 :

تعداد غرفهگذاران 2019

تعداد بازدیدکنندگان 627،603 : 2019؛ از این تعداد خارجی258،773 :
فضای اختصاص یافته  614،000 : 2019مترمربع
سیکل برگزاری

 :هر  3سال یکبار

پایگاه اینترنتی

http://www.bauma.de :

فهرست نمایشگاههای بینالمللی تخصصی مونیخ

BAU
نمایشگاه بینالمللی مصالح ساختمانی ،سیستمهای ساختمانی ،نوسازی ساختمان
زمان برگزاری

 11 :تا  16ژانویه 2021

گروه اصلی کال

 :سیستمهای مدرن ساخت ساختمان ،شیوههای انبوهسازی،
سیستمهای  ITدر ساختمان ،مواد شیمیایی ساختمان و
بهینهسازی بتن ،عایقهای حرارتی ،عایقهای صوتی و تنظیم
صدا ،بامپوش در انواع کامپوزیت ،پلی اتیلن و ،Bitument
صنایع بهداشتی و آشپزخانه ،بتن و مصالح مورد لزوم و اَبَربتنها،
صنایع آلومینیوم ،سیستمهای اعالم و اطفاء و حفاظتی حریق،
آسانسور و پله برقی ،رنگهای ساختمانی ،محوطهسازی،
زمینهای ورزشی و استخر و سونا ،چوب و مصالح جانبی آن،
انواع یراق و شیرآالت بهداشتی ،سنگهای طبیعی و کانیهای
همراه با رزین ،فوالد و مشتقات و صنایع ساخته شده آن،
کفپوشها ،سرامیک ،کاشی ،صنایع الکتریکی ،الکترونیکی و
روشنایی
2،240 :؛ از این تعداد خارجی844 :

تعداد غرفهگذاران 2019

تعداد بازدیدکنندگان 249،228 : 2019؛ از این تعداد خارجی85،477 :
فضای اختصاص یافته  198،100 : 2019مترمربع
سیکل برگزاری

 :دوساالنه

پایگاه اینترنتی

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

فهرست نمایشگاههای بینالمللی تخصصی مونیخ

