
 برلین للی تخصصیالمهای بیننمایشگاه فهرست

 برلین 

 
Internationale Grüne Woche Berlin 

 گیاه  و گل و کشاورزی غذایی، صنایع نمایشگاه - برلین سبز هفته

 2022ژانویه  30تا   21:   زمان برگزاری 

 2023ژانویه   29تا  20      

  هایفرآورده انواع    ها،نوشیدنیانواع    کشاورزی،و ادوات    آالتماشین   :  کال   اصلی گروه

وسایل    زاتیهتج  غذایی،   گیاه،   و   گل  پرورش  اتتجهیز،  باغبانیو 
 گوشتیهای فرآورده  ،خانگی  حیوانات

 772: خارجی تعداد این  از  1،888 :  2020 گذاران غرفه  تعداد

 8،774: خارجی  تعداد این از 398،806:  2020 بازدیدکنندگان تعداد

 مترمربع  128،800:  2020 فضای اختصاص یافته

 نه السا :   برگزاری  سیکل

 http://www.gruenewoche.de :   پایگاه اینترنتی 

 

 

FRUIT LOGISTICA 

 سبزی و میوهتخصصی  المللیبین نمایشگاه

 2022فوریه  11تا  9 :   زمان برگزاری
 2023فوریه  10تا  8  

 تکنولااوژی کاااال، تبلیاا  هااا،هااا، نوشاایدنیسبزی خشکبار، ها،میوه :   کال اصلی گروه

آالت ، ماشااینلقاا ن  و   حماال  انبارداری،  تکنولوژی  خدمات،  دی،بنبسته
 شناختیبوم تولیدات کامپیوتری، افزارهاینرم بسته بندی،

  3،033خارجی:  تعداد این از 3،334 :  2020 گذارانغرفه تعداد

  60،635: خارجی تعداد این از 72،704 :  2020 بازدیدکنندگان تعداد

 عمترمرب 142،600 : 2020 فضای اختصاص یافته

 ساالنه:   برگزاری سیکل

 http://www.fruitlogistica.de:   اینترنتی گاهپای

 



 برلین المللی تخصصیهای بینگاهنمایشفهرست 

ITB Berlin 

 جهانگردی تخصصی صنعت  المللی بین  نمایشگاه

 2022مارس  13تا  9 :   زمان برگزاری 

هتل   دفاتر  :  کال   اصلی گروه شرکت جهانگردی،  هواپیماییها،    کنگره،   راکزم،  های 

  عات،الاط  تکنولوژی  مسافرتی،  هایس آژان  نیاز  مورد  تجهیزات
 شهری مهندسیالمللی، بین توریستی هایاتحادیه 

 6،372 :خارجی تعداد این  از  7،925 :  2019 گذاران غرفه  تعداد

 36،547 :خارجی  تعداد این از 123،469:  2019 بازدیدکنندگان تعداد

   مترمربع 154،100:  2019 فضای اختصاص یافته

 نه السا:   برگزاری  سیکل

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

 

 

DMEA – Connecting Digital Health (conhIT) 

 تخصصی تکنولوژی اطالعات در علوم پزشکی  المللی بین  نمایشگاه

 2021ژوئن  11تا  7 :   زمان برگزاری 

 2022آوریل       

ارتباطی،  زار، تکنیک فاافزار و سختهای اطالعاتی، نرم سیستم  :  کال   صلیا گروه های 

 های آزمایشگاهی و پزشکی وسعه، تکنیک خدمات، تحقیق و ت

 106: خارجی تعداد  این از ؛569 2019 گذاران غرفه  تعداد

 1،205: خارجی تعداد این  از10،953 :  2019 بازدیدکنندگان تعداد

 مترمربع  24،232:  2019 فضای اختصاص یافته

 ساالنه :   برگزاری  سیکل

 https://www.dmea.de :   نتی اینتر پایگاه

 

 

 

 

 

 



 برلین للی تخصصیالمهای بیننمایشگاه فهرست

IFA - Consumer Electronics Unlimited 

 تصویری  و صوتی تجهیزات و وسایل المللی بین  نمایشگاه

 2021سپتامبر   7تا  3:   زمان برگزاری 

 2022سپتامبر      

  افزارهای نرم   کابل،  تکنولوژی  بصری،-سمعی  تکنولوژی  :  کال   اصلی گروه

 حفاظت  یکی، الکترون  مصرفی  کاالی  کامپیوتر،  تکنولوژی  ،کاامپیوتری
  ها، شبکه   مدیا،  مالتی  اطالعات،  تکنولوژی  اطالعات،  انتقال  اطالعات،
  برقی   لوازم  انواع  تلویزیون،  تکنولوژی  ارتباطات،   ،On-Line  خدمات

 ظرفشویی،  ماشین  لباسشویی،  ماشین  فریزر،  یخچال،:  شامل  آشپزخانه
  در   جاسازی  ویژه  برقی  لوازم  و   فر  مایکرو   ساز،  چای  و   قهوه   گاز،  اجاق

 کابینت

 1،590 خارجی: تعداد این  از  1،939 :  2019 گذاران غرفه  تعداد

 . است نشده مشخص: خارجی  تعداد این  از ؛238،721:  2019 بازدیدکنندگان تعداد

 مترمربع  163،900:  2019 فضای اختصاص یافته

 ساالنه  :   سیکل برگزاری 

 http://www.ifa-berlin.de:   تی پایگاه اینترن

 
 
 

CMS–Cleaning . Management . Services . 

 کنگره   و تخصصی نمایشگاه

 2021سپتامبر  24تا   21:   زمان برگزاری 

 2023سپتامبر   22تا  19      

نظافت    نظافت،  بازرگانی   نظافت،  لوژیتکنو  نظافت،  آالتماشین   :  کال   اصلی گروه

 تعمیرات،  مراقبت،/مانیتورینگ  اری،نگهد  زمین،   نظافتشهری،  
 آب و فاضالب   خدمات عمومی، تکنولوژی کننده،پاک مواد، خدمات

 118: خارجی  تعداد این از  ؛448 :  2019 گذاران غرفه  تعداد

 3،323 :خارجی تعداد این از  ؛20،318:  2019 بازدیدکنندگان تعداد

 مترمربع  31،000 :  2019 فضای اختصاص یافته

 دوساالنه  :   رگزاری سیکل ب

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

 



 برلین المللی تخصصیهای بینگاهنمایشفهرست 

Bazaar 

 تخصصی صنایع دستی و هدایا المللی بین  نمایشگاه

 2021نوامبر  7تا  3:   زمان برگزاری 

 2022نوامبر  6تا   2     

هدایا،    :  ل کا  اصلی گروه دستی،  منسوج کفش،  نقره،  زیورآالت،  صنایع    های پوشاک، 

 و   ، چینیو لوازم تزئینی  مجسمهانواع    لوازم و پوشاک چرمی،  خانگی،
 بازی اسباب  و   امیک، انواع سبد، لوازم سفر، لوازم مدسر

 279: خارجی  تعداد این از  ؛507 :  2019 گذاران غرفه  تعداد

 355 :خارجی تعداد این  از 39،399:  2019 بازدیدکنندگان تعداد

 مربع متر 20،436:  2019 فضای اختصاص یافته

 ساالنه :   برگزاری  سیکل

 www.bazaar-berlin.de :   پایگاه اینترنتی 

 

 

bautec 

 برلین  سازیساختمان و معماریتخصصی  المللی بین  نمایشگاه

 2022فوریه   25تا   22:   زمان برگزاری 

  ساختمان،   نوسازی  ساختمانی،  مصالح  ساختمانی،  تجهیزات  :  کال   اصلی گروه

 شیمیایی  مواد سازی، ساختمان  و   اختمانس  ساختمانی،  هایسیستم
  ساختمان،   و   راه  مهندسی  شهرسازی،  ،ساختمان  صنایع  برای  کمکی

  طراحی   گرمایش،  تکنولوژی  ها،دروازه   دربها،  ارتباطات،  تکنولوژی
 پنجره   خدمات، داربست، بهداشتی، تکنولوژی ساختمان،  داخلی

 53: خارجی تعداد  این از 451 :  2020 گذاران غرفه  تعداد

 1،361: خارجی تعداد این  از 21،269:  2020 بازدیدکنندگان تعداد

 مترمربع  38،594 :  2020 فضای اختصاص یافته

 دوساالنه  :   سیکل برگزاری 

 http://www.bautec.com:   پایگاه اینترنتی 

 

 

 



 برلین للی تخصصیالمهای بیننمایشگاه فهرست

ILA - Berlin Air Show 

 برلین  فضا-هوا کنفرانس و المللی بین  نمایشگاه

 2022 مه:   زمان برگزاری 

-هوایی  تحقیقات  ضا،ف-هوا  تجهیزات  فضا،-هوا  پیشرفته،  مواد  :  کال   اصلی گروه

  تجهیزات   هواپیماها،  نگهداری  هواپیماها،  فضا،-هوا  تکنولوژی  فضایی،
  تولید   هایدستگاه   هلیکوپترها،  الکترونیک،  هایسیستم   فرودگاهی،

 فضا تکنولوژی برق،

 454: خارجی تعداد  این از ؛1،110 :  2018 گذاران غرفه  تعداد

 29،700: خارجی  تعداد نای  از ؛180،000:  2018 بازدیدکنندگان تعداد

 مترمربع  150،000:  2018 ای اختصاص یافتهفض

 دوساالنه  :   سیکل برگزاری 

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

 

 

InnoTrans 

 صنایع ریلی  تخصصی  المللی بین  نمایشگاه

 2022سپتامبر  23تا   20 :   زمان برگزاری 

 نصب  ارتباطات،   تکنولوژی اخت و ساز پل،  نقل، ترافیک، سحمل و    :  کال   اصلی گروه

تونل،    ها،بزرگراه   ساخت  ها،داده   پردازش   خدمات   لجستیک،ساخت 
و    آهن،  راه  خطوط  تکنولوژی  مسافری، قطعات  آهن،  راه  مهندسی 

 خدمات  لوکوموتیو، تجهیزات راه آهن،

 1،910 :خارجی تعداد  این از ؛3،062 :  2018 ذاران گغرفه  تعداد

 90،893 :خارجی  تعداد این  از ؛161،157:  2018 ندگانبازدیدکن تعداد

 مترمربع  179،000:  2018 فضای اختصاص یافته

 ساالنه دو  :   سیکل برگزاری 

 http://www.innotrans.de:   پایگاه اینترنتی 

 

 

 


