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معر�ض امل�ساعد و ال�سالمل 
املتحركة و امل�ستودعات والتخزين

Saudi WSEE Exhibition

اململكة العربية ال�سعودية
الريا�ض

25 – 27 �سبتمرب
24 – 26 ذو احلجة

عالقات لتنظيم املعار�ض
 www.alagat.com.sa

معر�ض مدن العقارات 
واال�ستثمار والتطوير العقاري 

والتمويل
فندق االنرتكونتيننتال  

 مدينة الطائف.
20- 22 �سوال 

 �سركة اأول احلدث1437هـ

مركز ابها الدويل معر�ض �ستار
للمعار�ض

15�سوال 1437اىل 
14ذو القعدة 1437

ال�سركة ال�سعودية للتجارة 
 واملوارد املحدودة

معر�ض �سناعة اليخوت وقوارب 
ال�سيد واالك�س�سورات اخلا�سة 

بهما
ال�سفارة ال�سريالنكية 

gayanpgd@gmail.com ال�سفارة ال�سريالنكية    13-2016/10/15الريا�ض  

معر�ض �سالونياك الدويل الواحد 
مدينة �سالونيك باليونان10-2016/9/18اليونان  Thessalonikaوالثمانني 2016م

املعر�ض التجاري الدويل العا�سر 
مركز كينيا الدويل 21 -2016/9/23نريوبي - كينيا لل�سادرات والواردات االفريقية

info@exhibitionevents.com للموؤمترات يف نريوبي

املعر�ض الدويل االأول لرتاث 
من 2016/8/16 مم�سقط - �سلطنة عمانوفنون االإبل

اىل 2016/6/18م
مركز عمان الدويل 
للمعار�ض -  قاعة: 1

http://www.omanexhibitions.com

    

معر�ض وموؤمتر ال�سرق االأو�سط 
للموا�سالت واخلدمات 

اللوج�ستية
من 2016/9/5مم�سقط - �سلطنة عمان

http://www.omanexhibitions.comم�سقط اإك�سبواإىل 2016/9/7م

معر�ض عمان لالأمن وال�سالمة 
من  2016/9/5مم�سقط - �سلطنة عمانواحلرائق

http://www.omanexhibitions.comم�سقط اإك�سبواإىل  2016/9/7م

من 2016/9/20مم�سقط - �سلطنة عمانمعر�ض الغذاء وال�سيافة
اإىل 2016/9/22م

�سركة اأعمال املعار�ض 
العمانية
قاعة: 1

http://www.omanexhibitions.com

من  2016/9/20مم�سقط - �سلطنة عمانمعر�ض عمان لل�سحة واللياقة
اإىل 2016/9/22م

 �سركة اأعمال املعار�ض 
http://www.omanexhibitions.comالعمانية

الربع الثالث لعام 2016م
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من 2016/9/27ممعر�ض االأ�سرة للت�سوق
اإىل 2016/10/3م

مركز املدينة لتنظيم 
http://www.omanexhibitions.comاملعار�ض

  قاعة ال�سيخ �سعيد 1, عامل دبي للريا�سية
اأرينا املركز التجاري

مركز دبي التجاري 
http://www.dwtc.comالعاملي

اآ�سيان 2016التجزئة االأغذية 
وال�سيافة

 Kavin Intertrade Co.,
 .Ltd

من 2016/8/4م
 .http://www.thailandhorecaبانكوك/تايلند اإىل 201/8/7م

 /com/2016

MODA 2016
من 2016/8/7ماملالب�ض الن�سائية      املو�سة   2016

 http://www.moda-uk.co.uk/بريطانيةاإىل 2016/8/9م

معر�ض كوبنهاغن الدويل 
للمو�سة

 BELLA CENTER
COPENHAGEN

من  2016/8/10م 
 http://ciff.dk/دمناركاإىل   2016/8/12م

northmodernمعر�ض كوبنهاغن  الدويل لالأثاث
Center Boulevard 5

من  2016/8/18م 
 http://www.northmodern.com/ دمناركاإىل   2016/8/20م

معر�ض اأوتوميكانيكا الدويل يف 
ما�سكو

 Prospect Mira, 
Moscow

من  2016/8/20م
www.itemfexpo.ru مو�سكو -رو�سيااإىل    2016/8/25م

املعر�ض التجاري الدويل 
ل�سناعة النقل واملوا�سالت

 Elmia, Jönköping,
Sweden

من 2016/8/20م
http://www.elmia.se ال�سويداإىل   2016/8/27م

املعر�ض التجاري  الدويل   لالأثاث 
واملفرو�سات,

  Svenska Massan -
 Exhibition & Congress

Centre

من  2016/8/24م
http://www.formex.se ال�سويداإىل    2016/8/27م

املعر�ض الدويل  -12 ل�سناعة 
ال�سيارات

 Crocus Expo
 International

Exhibition

من  2016/8/25م
http://eng.interauto-expo.ru مو�سكو -رو�سيااإىل    2016/8/28م

كارافان �سالون 2016 يف 
دو�سلدوف

 CARAVAN SALON
CLUB

من 2016/8/27م 
http://www.caravan-salon.com/ دو�سلدوف - املانيااإىل    2016/09/04م
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