برلین
Internationale Grüne Woche Berlin
هفته سبز برلین  -نمایشگاه صنایع غذایی ،کشاورزی و گل و گیاه
زمان برگزاری

تعداد غرفهگذاران 2020

 21 :تا  30ژانویه 2022
 20تا  29ژانویه 2023
 :ماشینآالت و ادوات کشاورزی ،انواع نوشیدنیها ،انواع فرآوردههای
غذایی ،تجهیزات و وسایل باغبانی ،تجهیزات پرورش گل و گیاه،
حیوانات خانگی ،فرآوردههای گوشتی
 1،888 :از این تعداد خارجی772 :

تعداد بازدیدکنندگان 2020

 398،806 :از این تعداد خارجی8،774 :

فضای اختصاص یافته 2020

 128،800 :مترمربع

سیکل برگزاری

 :ساالنه

پایگاه اینترنتی

http://www.gruenewoche.de :

گروه اصلی کال

FRUIT LOGISTICA
نمایشگاه بینالمللی تخصصی میوه و سبزی

گروه اصلی کال

 9 :تا  11فوریه 2022
 8تا  10فوریه 2023
 :میوهها ،خشکبار ،سبزیهااا ،نوشاایدنیهااا ،تبلیا کاااال ،تکنولااوژی
بستهبندی ،خدمات ،تکنولوژی انبارداری ،حماال و نقال ،ماشااینآالت
بسته بندی ،نرمافزارهای کامپیوتری ،تولیدات بومشناختی

زمان برگزاری

تعداد غرفهگذاران 2020

 3،334 :از این تعداد خارجی3،033 :

تعداد بازدیدکنندگان 2020

 72،704 :از این تعداد خارجی60،635 :

فضای اختصاص یافته 2020

 142،600 :مترمربع

سیکل برگزاری

 :ساالنه

پایگاه اینترنتی

http://www.fruitlogistica.de :

فهرست نمایشگاههای بینالمللی تخصصی برلین

ITB Berlin
نمایشگاه بینالمللی تخصصی صنعت جهانگردی
زمان برگزاری

 9 :تا  13مارس 2022

گروه اصلی کال

تعداد غرفهگذاران 2019

 :دفاتر جهانگردی ،هتلها ،شرکتهای هواپیمایی ،مراکز کنگره،
تجهیزات مورد نیاز آژانسهای مسافرتی ،تکنولوژی اطالعات،
اتحادیههای توریستی بینالمللی ،مهندسی شهری
 7،925 :از این تعداد خارجی6،372 :

تعداد بازدیدکنندگان 2019

 123،469 :از این تعداد خارجی36،547 :

فضای اختصاص یافته 2019

 154،100 :مترمربع

سیکل برگزاری

 :ساالنه

پایگاه اینترنتی

http://www.itb-berlin.de :

)DMEA – Connecting Digital Health (conhIT
نمایشگاه بینالمللی تخصصی تکنولوژی اطالعات در علوم پزشکی

تعداد غرفهگذاران 2019

 7 :تا  11ژوئن 2021
آوریل 2022
 :سیستمهای اطالعاتی ،نرمافزار و سختافزار ،تکنیکهای ارتباطی،
خدمات ،تحقیق و توسعه ،تکنیکهای آزمایشگاهی و پزشکی
569؛ از این تعداد خارجی106 :

زمان برگزاری

تعداد بازدیدکنندگان 2019

10،953 :از این تعداد خارجی1،205 :

فضای اختصاص یافته 2019

 24،232 :مترمربع

سیکل برگزاری

 :ساالنه

پایگاه اینترنتی

https://www.dmea.de :

گروه اصلی کال

فهرست نمایشگاههای بینالمللی تخصصی برلین

IFA - Consumer Electronics Unlimited
نمایشگاه بینالمللی وسایل و تجهیزات صوتی و تصویری

تعداد غرفهگذاران 2019

 3 :تا  7سپتامبر 2021
سپتامبر 2022
 :تکنولوژی سمعی-بصری ،تکنولوژی کابل ،نرمافزارهای
کاامپیوتری ،تکنولوژی کامپیوتر ،کاالی مصرفی الکترونیکی ،حفاظت
اطالعات ،انتقال اطالعات ،تکنولوژی اطالعات ،مالتی مدیا ،شبکهها،
خدمات  ،On-Lineارتباطات ،تکنولوژی تلویزیون ،انواع لوازم برقی
آشپزخانه شامل :یخچال ،فریزر ،ماشین لباسشویی ،ماشین ظرفشویی،
اجاق گاز ،قهوه و چای ساز ،مایکرو فر و لوازم برقی ویژه جاسازی در
کابینت
 1،939 :از این تعداد خارجی1،590 :

زمان برگزاری

تعداد بازدیدکنندگان 2019

238،721 :؛ از این تعداد خارجی :مشخص نشده است.

فضای اختصاص یافته 2019

 163،900 :مترمربع

سیکل برگزاری

 :ساالنه

پایگاه اینترنتی

http://www.ifa-berlin.de :

گروه اصلی کال

CMS–Cleaning . Management . Services .
نمایشگاه تخصصی و کنگره

تعداد غرفهگذاران 2019

 21 :تا  24سپتامبر 2021
 19تا  22سپتامبر 2023
 :ماشینآالت نظافت ،تکنولوژی نظافت ،بازرگانی نظافت ،نظافت
شهری ،نظافت زمین ،نگهداری ،مانیتورینگ/مراقبت ،تعمیرات،
خدمات ،مواد پاککننده ،خدمات عمومی ،تکنولوژی آب و فاضالب
448 :؛ از این تعداد خارجی118 :

زمان برگزاری

تعداد بازدیدکنندگان 2019

20،318 :؛ از این تعداد خارجی3،323 :

فضای اختصاص یافته 2019

 31،000 :مترمربع

سیکل برگزاری

 :دوساالنه

پایگاه اینترنتی

http://www.cms-berlin.de :

گروه اصلی کال

فهرست نمایشگاههای بینالمللی تخصصی برلین

Bazaar
نمایشگاه بینالمللی تخصصی صنایع دستی و هدایا
زمان برگزاری

تعداد غرفهگذاران 2019

 3 :تا  7نوامبر 2021
 2تا  6نوامبر 2022
 :صنایع دستی ،هدایا ،زیورآالت ،نقره ،کفش ،پوشاک ،منسوجهای
خانگی ،لوازم و پوشاک چرمی ،انواع مجسمه و لوازم تزئینی ،چینی و
سرامیک ،انواع سبد ،لوازم سفر ،لوازم مد و اسباببازی
507 :؛ از این تعداد خارجی279 :

تعداد بازدیدکنندگان 2019

 39،399 :از این تعداد خارجی355 :

فضای اختصاص یافته 2019

 20،436 :مترمربع

سیکل برگزاری

 :ساالنه

پایگاه اینترنتی

www.bazaar-berlin.de :

گروه اصلی کال

bautec
نمایشگاه بینالمللی تخصصی معماری و ساختمانسازی برلین
زمان برگزاری

 22 :تا  25فوریه 2022

گروه اصلی کال

تعداد غرفهگذاران 2020

 :تجهیزات ساختمانی ،مصالح ساختمانی ،نوسازی ساختمان،
سیستمهای ساختمانی ،ساختمان و ساختمانسازی ،مواد شیمیایی
کمکی برای صنایع ساختمان ،شهرسازی ،مهندسی راه و ساختمان،
تکنولوژی ارتباطات ،دربها ،دروازهها ،تکنولوژی گرمایش ،طراحی
داخلی ساختمان ،تکنولوژی بهداشتی ،داربست ،خدمات ،پنجره
 451 :از این تعداد خارجی53 :

تعداد بازدیدکنندگان 2020

 21،269 :از این تعداد خارجی1،361 :

فضای اختصاص یافته 2020

 38،594 :مترمربع

سیکل برگزاری

 :دوساالنه

پایگاه اینترنتی

http://www.bautec.com :

فهرست نمایشگاههای بینالمللی تخصصی برلین

ILA - Berlin Air Show
نمایشگاه بینالمللی و کنفرانس هوا-فضا برلین
زمان برگزاری

 :مه 2022

گروه اصلی کال

تعداد غرفهگذاران 2018

 :مواد پیشرفته ،هوا-فضا ،تجهیزات هوا-فضا ،تحقیقات هوایی-
فضایی ،تکنولوژی هوا-فضا ،هواپیماها ،نگهداری هواپیماها ،تجهیزات
فرودگاهی ،سیستمهای الکترونیک ،هلیکوپترها ،دستگاههای تولید
برق ،تکنولوژی فضا
1،110 :؛ از این تعداد خارجی454 :

تعداد بازدیدکنندگان 2018

180،000 :؛ از این تعداد خارجی29،700 :

فضای اختصاص یافته 2018

 150،000 :مترمربع

سیکل برگزاری

 :دوساالنه

پایگاه اینترنتی

http://www.ila-berlin.de :

InnoTrans
نمایشگاه بینالمللی تخصصی صنایع ریلی
زمان برگزاری

 20 :تا  23سپتامبر 2022

گروه اصلی کال

تعداد غرفهگذاران 2018

 :حمل و نقل ،ترافیک ،ساخت و ساز پل ،تکنولوژی ارتباطات ،نصب
پردازش دادهها ،ساخت بزرگراهها ،ساخت تونل ،لجستیک ،خدمات
مسافری ،تکنولوژی خطوط راه آهن ،مهندسی راه آهن ،قطعات و
تجهیزات راه آهن ،لوکوموتیو ،خدمات
3،062 :؛ از این تعداد خارجی1،910 :

تعداد بازدیدکنندگان 2018

161،157 :؛ از این تعداد خارجی90،893 :

فضای اختصاص یافته 2018

 179،000 :مترمربع

سیکل برگزاری

 :دوساالنه

پایگاه اینترنتی

http://www.innotrans.de :

فهرست نمایشگاههای بینالمللی تخصصی برلین

