
 

 مركز خدمة رجال األعمال بالغرفة التجارية الصناعية بالطائف
 م2016 (   7يو ) ليوجدول المعارض المحلية واإلقليمية والدولية لشهر 

 
 الدولة المدينه إسم المعرض التجاري التاريخ م

1.  07.07 2016 -05.07  

 هـ2/10/1437 – 30/9الثالثاء 

 ليالداخ والديكورالحديثة  البناء موادل المعرض والمؤتمر الدولي 
 الطاقةتقنية توفير و

 الصين شانغهاي

2.  07.07 2016 -06.07  

 هـ2/10/1437-1األربعاء 

كوريا  سيئول تجميلالدوات وأ مستحضرات
 الجنوبية

3.  07.07 2016 -06.07  

 هـ2/10/1437-1األربعاء 

جنوب   جوهنسبرغ معرض التسويق والترويج والمناسبات الخاصة
 أفريقيا

4.  08.07 2016 -06.07  

 هـ3/10/1437-1األربعاء 

 يةاإللكترون التجارة. واإلمداد النقل ومعرض اإللكترونية التجارة
 والخدمات الرقمية والخدمات السيارات خدمات ، اللوجستية

 ارالغي وقطع الكمبيوترات النقل، ومعدات التأمين، على القائمة
 اللوجستية والخدمات األعمال، خدمات مجيات،البرو

 تايلند بانكوك

5.  10.07 2016 -07.07  

 هـ5/10/1437-2الخميس 

 والبتروكيماويات للبالستيك الدولي والمؤتمر  المعرض
 اآلالت تصنيعو والتكنولوجيا

 تايلند بانكوك

6.  10.07 2016 -.07 80 

 هـ5/10/1437-3الجمعه 

 الصين شنغهاي لتقنية طباعه ثالثية األبعاد الدوليوالمنتدى  المعرض

7.  11.07 2016 -08.07  

 هـ6/10/1437-3الجمعه 

 الصين كوانزو المعرض الدولي للبناء والديكور

8.  14.07 2016 -10.07  

 هـ9/10/1437-5األحد 

، ةوالطاق والمياه النفايات قضاياالعالمية لمناقشة  القمةمنتدى 
 القطاعين من العالم في البيئة قادة كبار هناك عدد من وسيكون

بحثية لعرض أهم  ومؤسسات الدولية والمنظمات والخاص العام
وكذلك عرض الفرص  تقنيات وحلول مشاكل البيئةأحدث 

 التجارية 

 سنغافورة سنغافورة

9.  13.07 2016 -11.07  

 هـ8/101437-6اإلثنين 

 أستراليا سيدني المعرض الدولي لألمن والسالمة 

10.  14.07 2016 -12.07  

 هـ9/10/1437-7الثالثاء 

 الصين شانغهاي آسيا في األلمنيوم صناعةل حدث أكبر

11.  14.07 2016 -13.07  

 هـ9/10/1437-8األربعاء 

 ةصناع تكنولوجيا و. التجميل لمستحضرات التجاري المعرض
والعناية الشخصية والتغليف والعطور والزيتوت العطرية  التجميل

 النظافة ومنتجات

 الهند نيودلهي

12.  15.07 2016 -13.07  

 هـ10/10/1437-8األربعاء 

، الفحص الطبي والرعاية  أدوات ونظم المعلومات الطبية
 الصحية وخدمات التمريض والموارد البشرية

 اليابان طوكيو



 

 مركز خدمة رجال األعمال بالغرفة التجارية الصناعية بالطائف
 م2016 (   7يو ) ليوجدول المعارض المحلية واإلقليمية والدولية لشهر 

 

 
 

 0536900500التنسيق لحضور المعارض يتم اإلتصال بمركز خدمة رجال األعمال   خدمةلطلب  
 

 

13.  15.07 2016 -13.07  

 هـ10/10/1437-8األربعاء 

المعرض الدولي لتجهيز المواد الغذائية وتكنولوجيا التعبئة 
 والتغليف

 الصين شنغهاي

14.  21.07 2016 -18.07  

 هـ16/10/1437-13اإلثنين 

المعرض والمؤتمر الدولي لمستحضرات التجميل وصناعة 
 الطبيعيةالعطور ومستلزمات النظافه الشخصية والمنتجات 

 والمكمالت الغذائية ) الغذائية والمشروبات (         الصحية 

 ماليزيا كوااللمبور

15.  22.07 2016 -20.07  

 هـ17/10/1437-15األربعاء 

 الصين شانغهاي ( أزياء األطفال )تجارة التجزئة معرض 

16.  22.07 2016 -20.07  

 هـ17/10/1437-15األربعاء 

 اليابان طوكيو صيانة المعدات وتكنلوجيا مرافق اإلنتاج والبنية التحتية معرض

17.  24.07 2016 -20.07  

 هـ19/10/1437-15األربعاء 

 تايوان تايبيه الحيوية التكنولوجيا صناعة معرض ومؤتمر

18.  24.07 2016 -21.07  

 هـ19/1/1437-16لخميس ا

 الصين شنغهاي الرقمي التصويرمعرض 

19.  24.07 2016 -21.07  

 هـ19/1/1437-16لخميس ا

 الدولي للمجوهرات واأللماس والساعات الفاخرة معرضال
 واإلكسسوارات

 سنغافورة سنغافورة

20.  29.07 2016 -26.07  

 هـ24/10/1437-21الثالثاء 

 البرازيل ساو بولو للمخابز والحلويات وتجارة التجزئة الغذائيةالمعرض الدولي 

21.  30.07 2016 -27.07  

 هـ25/10/1437-22األربعاء 

 الهند نيودلهي   تغليف البضائع المشحونة بكميات كبيرةولتقنية  الدولي المعرض

22.  31.07 2016 -28.07  

 هـ26/10/1437-23الخميس 

 وتجهيز المواد الغذائية ومعداتالمعرض الدولي للتغليف والتعبئة 
 المخابز

 ماليزيا كوااللمبور

23.  01.08 2016 -29.07  

 هـ27/10/1437-24الجمعه 

 تايوان تايبيه  الحاسب األلي تطبيقاتمعرض 


