
 

 

 دبی 2020رویدادهای تخصصی همزمان و تاریخ اعزام هیات های تجاری به اکسپو 

 ردیف رویداد هم زمان تاریخ برگزاری شهر گروه کاالیی تاریخ اعزام

 1 نمایشگاه کتاب شارجه nov 13-3 شارجه کتاب آبان 21تا  14

تا  14یا  21تا  17

 آبان 21

نان و شیرینی، مواد غذایی 

 و نوشیدنی ها

 2 نمایشگاه شیرینی و اسنک دبی  nov (Yummex) 9-7 دبی

آبان یا  21تا  17

 آبان 21تا  14

ماشین آالت تولید مواد 

 غذایی و نوشیدنی ها

 3 تکنولوژی تولید صنایع غذایی دبیnov  (Gulffood) 9-7 دبی

آبان یا  21تا  17

 آبان 21تا  14

امالک )صنعت ساختمان و 

 خدمات فنی مهندسی(

 4 نمایشگاه امالک دبی  (nov )Cityscape 11-7 دبی

آبان یا  21تا  17

 آبان 21تا  14

 5 نمایشگاه طراحی شهری دبی nov 12-8 دبی معماری

صنایع مد و زیبایی و  آبان 28تا  21

 پوشاک

 6 نمایشگاه مد و فشن دبی nov 18-12 دبی

تا  21یا  24تا  21

 آبان 28

صنایع و خدمات آموزشی و 

 موزشیکمک آ

نمایشگاه و گردهمایی  nov  (GEF&GESS) 16-14 دبی

 تجهیزات دبی
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 آبان 28تا  21

 

 

آبان یا  28تا  24

 آبان 28تا  21

 هواپیما و صنایع وابسته

(The Global 

Franchise 

Marketing) کسب و کار 

 nov 18-14 دبی

15-16 nov 

 نمایشگاه صنعت هوایی دبی

(TGFM) نمایشگاه حق امتیاز کسب و کارها 
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آبان یا  28تا 24

 آبان 28تا  21

آزمایشگاه و تجهیزات 

 آزمایشگاهی

 9 نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی دبیnov (Arablab) 17-15 دبی

آبان یا  28تا  24

 آبان 28تا  21

 10 نمایشگاه فرصت های شغلی nov (Careers) 17-15 دبی سایر

آبان یا  28تا  24

 آبان 28تا  21

نفت، گاز، پتروشیمی و 

 صنایع وابسته

 11 نمایشگاه بین المللی پترولوژی nov 18-15 ابوظبی

 12 نمایشگاه صنعت پالستیک دبی (nov )Arabplast 18-15 دبی پالستیک و الستیک آبان 28تا  21

معدن، صنایع معدنی و  آبان 28تا  24

 سنگ

 نمایشگاه و کنفرانس معدن دبی nov 17-16 دبی
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 14 نمایشگاه گل و گیاه دبی nov (IPM) 24-22 دبی باغبانی و پرورش گل و گیاه آذر 5تا  1

 15 نمایشگاه مواد غذایی فاسد شدنی دبی nov (WOP) 24-22 دبی مواد غذایی و نوشیدنی ها آذر 5تا  1
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