
 

 

 

 

Plast-Print-Pack-Paper East Africa 

نمایشگاه تجاری بین المللی پالستیک، پلیمر، چاپ، بسته بندی و صنایع 

 کاغذ

 مارس 20تا  13زمان: 

 تانزانیامکان: دارالسالم، 

Sign and Graphic Imaging Middle East 

نمایشگاه صنایع چاپ دیجیتال و رسانه های تصویری 

 خاورمیانه

 ژانویه 12تا  10زمان: 

 مکان: دبی، امارت متحده عربی

3P-Plas Print Pack Pakistan 

 نمایشگاه و کنفرانس بین المللی پالستیک، چاپ و بسته بندی

 مارس 17تا  15زمان: 

 مکان: کراچی، پاکستان

Print Expo 

نمایشگاه بین المللی تجاری فن آوری چاپ، عالئم و 

 تصویرسازی

 ژانویه 19تا  17زمان: 

 مکان: برنو، جمهوری چک

Sib Reklama 

 نمایشگاه چاپ و تبلیغات سیبری

 مارس 31تا  29زمان: 

 مکان: نواسیبریسک، روسیه

Easy Fairs Empack 

 بندیآینده فن آوری بسته 

 ژانویه 19تا  17زمان: 

 مکان: لیل استروم، نروژ

Printpack Expo 

 نمایشگاه بین المللی فن آوری های چاپ و بسته بندی

 آوریل 7تا  5زمان: 

 مکان: الجزیره، الجزایر

D.PES Expo 

 نمایشگاه بین المللی چاپ تصویری و منسوجات

 ژانویه 26تا  23زمان: 

 مکان: گوانگجو، چین

P4 Expo India 

 نمایشگاه و کنفرانس بین المللی پالستیک، پتروشیمی، بسته بندی و چاپ

 آوریل 7تا  5زمان: 

 مکان: نویدا، هندوستان

D.PES Sign Expo China 

 نمایشگاه بین المللی چاپ دیجیتال و فن آوری گراور

 ژانویه 26تا  23زمان: 

 مکان: گوانگجو، چین

Easy Fairs Packaging Innovation 

 آینده بسته بندی های برند شده و کیفی

 آوریل 7و  6زمان: 

 مکان: زوریخ، سوئیس

Africa Print Expo 

 بازرگانی چاپ دیجیتال  –نمایشگاه تجاری 

 ژانویه 25و  24زمان: 

 مکان: دوربان، آفریقای جنوبی

1620تقویم نمایشگاه های خارجی   



 

 

Easy Fairs Empack 

 آینده فن آوری بسته بندی

 آوریل 7و  6زمان: 

 زوریخ، سوئیس مکان:

Easy Fairs Packaging Innovation 

 آینده بسته بندی های برند شده و کیفی

 ژانویه 25و  24زمان: 

 مکان: بیرمنگام، انگلستان

Sino Corrugated South 

 نمایشگاه انواع تولیدات صنعتی بسته بندی چین دار )آکاردئونی(

 آوریل 16تا  14زمان: 

 مکان: دونگوان، چین

Easy Fairs Empack 

 آینده فن آوری بسته بندی

 ژانویه 25و  24زمان: 

 مکان: بیرمنگام، انگلستان

Paper Vietnam 

 نمایشگاه و کنفرانس بین المللی در مورد صنایع کاغذ و خمیر کاغذ

 آوریل 28تا  26زمان: 

 مکان: هانوی، ویتنام

Unique 4+1 

گراورینگ و نمایشگاه تجاری برای تبلیغات، فن آوری 

 صنایع غذایی

 ژانویه 29تا  27زمان: 

 مکان: الیپزیگ، آلمان

Pack Print 

 نمایشگاه صنایع چاپ و بسته بندی زیمباوه

 آوریل 30تا  26زمان: 

 مکان: بوالویو، زیمباوه

Gastropack 

 نمایشگاه مواد و ماشین آالت بسته بندی

 ژانویه 30تا  28زمان: 

 مکان: براتیسالوا، اسلواکی

Hong Kong International Printing & Packaging Fair 

 نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی هنگ کنگ

 آوریل 30تا  26زمان: 

 مکان: هنگ کنگ، چین

PFP Expo-Printing South China 

 نمایشگاه بین المللی و سمپوزیوم پیش از چاپ جنوب چین

 مارس 4تا  2زمان: 

 مکان: گوانگجو، چین

India Corr Expo-Sino Corrugated 

 نمایشگاه بین المللی صنایع چاپی چین دار )آکاردئونی(

 سپتامبر 10تا  8زمان: 

 مکان: مومبایی، هند

Reklama / Polygraf 

نمایشگاه تجاری و خدمات تبلیغات، بازاریابی،رسانه، پلی 

 گراف و فن آوری های کاغذ و بسته بندی

 می 12تا  10زمان: 

 پراگ، جمهوری چکمکان: 

Polygraphy.Publishing.Advertising.Expo 

 نمایشگاه بین المللی چاپ و تبلیغات و پلی گرافی

 سپتامبر 18تا  16زمان: 

 مکان: ایروان، ارمنستان

Africa Print Expo 

 نمایشگاه بازرگانی چاپ دیجیتال

 می 12تا  11زمان: 

 مکان: کیپ تاون، آفریقای جنوبی

Sign2Com 

 نمایشگاه تجاری تصویری و ارتباطات بصری

 سپتامبر 27تا  25زمان: 

 مکان: کورترجک، بلژیک

Pulp & Paper Week 

 بزرگترین نمایشگاه بین المللی صنایع کاغذ و خمیر کاغذ

 می 26تا  24زمان: 

 مکان: استکهلم، سوئد



 

 

Graf Tec 

 رویداد حرفه ای برای صنعت گرافیک

 سپتامبر 29تا  27زمان: 

 مکان: هلسینکی، فنالند

Drupa 

 بازار جهانی صنعت چاپ و کاغذ

 ژوئن 10می تا  31زمان: 

 مکان: دوسلدورف، آلمان

Design Isle 

 نمایشگاه بین المللی طراحی ریگا

 اکتبر 2سپتامبر تا  30زمان: 

 مکان: ریگا، لتونی

Asian Paper 

ر خمیکنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنایع پیشتاز کاغذ و 

 کاغذ آسیا

 ژوئن 3تا  1زمان: 

 مکان: بانکوک، تایلند

Copi’s 

 نمایشگاه ارتباطات، هنری، چاپی و تصویری

 اکتبر 7تا  5زمان: 

 مکان: صوفیه، بلغارستان

Siggraph 

نمایشگاه و کنفرانس سالیانه گرافیک کامپیوتری و تکنیک 

 های وابسته

 جوالی 28تا  24زمان: 

 متحده آمریکا مکان: آناهیم، ایاالت

Plast-Print-Pack-Paper East Africa 

 نمایشگاه تجاری پالستیک، پلیمر، چاپ و بسته بندی و صنایع کاغذ

 اکتبر 16تا  14زمان: 

 مکان: نایروبی، کنیا

Print Expo 

 نمایشگاه بین المللی چاپ

 اوت 14تا  12زمان: 

 مکان: چنای،هند

All in Print China 

 المللی فن آوری و تجهیزات چاپنمایشگاه بین 

 اکتبر 22تا  18زمان: 

 مکان: شانگهای، چین

Kipes 

 نمایشگاه بین المللی تجهیزات و ماشین آالت چاپی

 سپتامبر 3اوت تا  31زمان: 

 مکان: گویانگ، کره جنوبی

Pap-for 

نمایشگاه و کنفرانس بین المللی کاغذ، خمیر کاغذ، چوب های جنگلی و 

 صنایع وابسته

 اکتبر 28تا  25زمان: 

 مکان: سن پترزبورگ، روسیه

Indoprint 

 نمایشگاه بین المللی چاپ

 سپتامبر 10تا  7زمان: 

 مکان: جاکارتا، اندونزی

Pppexpo Kenya 

 نمایشگاه تجاری بین المللی پالستیک، چاپ و بسته بندی

 نوامبر 19تا  17زمان: 

 مکان: نایروبی، کنیا

Africa Print Expo 

 نمایشگاه بازرگانی و چاپ دیجیتال

 سپتامبر 9تا  7زمان: 

 مکان: ژوهانسبورگ، آفریقای جنوبی

Pppexpo 

 نمایشگاه تجاری بین المللی پالستیک، چاپ و بسته بندی

 دسامبر 3تا  1زمان: 

 مکان: دارالسالم، تانزانیا

India Folding Carton 

 هندوستانمهم ترین رویدادها و راه حل های پس از چاپ 

 سپتامبر 10تا  8زمان: 

 مکان: مومبایی، هند

 


