لیست مجریان نمایشگاههای بین المللی داخلی
شماره تلفن همراه

ردیف

نام شرکت

نام مدیر عامل

1

آروین تجارت میانه

حمید ابراهیمی

09153009148

2

آوا ابتکار مه سیما

محمد مسعودی

09121228444

66916390-4

3

آوای موفق

فرداد ماقنتی

09121122963

22740276

22748740

4

آسیا پاسارگاد خاورمیانه

توکلیان

09122700372

22567291

22567142

www.ampex.ir

5

آرکا همایش پارس

09123709370

88548845-8

88511453

www.expopars.com

6

آینده اندیشان رادینا

رضا امیدی

09121993928

88795625

88775844

www.ayandehandishan.ir

7

آروین مهر فجر

احمد ابوالحسنی

09121096337

66404977

66482316

www.iranpack.print.ir

محمدرضا شینی
مقدم

مدیر عامل

تلفن شرکت

دورنگار شرکت

آدرس سایت شرکت

051-8904401-3

051-8904401-3

www.arvintejarat.ir

66934798

www.iranfeedexpo.ir
www.avayemovafagh.ir

8

اتاق تعاون ایران

9

الوند کیان خلیج فارس

10

شرکت ایرسا نمای پارس

فادی قدوره

برنامه ریزی و نمایشگاهی

صالح سپاسدار

بانیان امید

طهران

بانیان امید فردای روشن

عظیم دستفال

09122054123

فرهاد امینیان

09123162022

14

بین المللی بازرگانی ایدرو

خرمی امیری

09122239045

15

پارسیان مدیریت پویانگر

سعید مالکی

09124853785

44458974

16

پاالر سامانه

شاهوردی

09121327934

88059457-59

11

12

13

بین المللی بازرگانی و
نمایشگاهی تهران

مطیع جهانی
محمد رضا کیان
پور

22662845-7

22662847

www.icccoop.ir

---

44894166

44894166

www.Alvand.Kian@yahoo.com

44894098

44894098

-

88754084

88501983

www.ambiran.com

09121138021

22662808

22662808

www.banian.ir

88988796

88995806

www.bfr-co.ir

22396984

22397540

www.dowintech.com

22662772

www.idro.fairs.com

44475624

Wwwpmpco.org

88044817

www.paiar.samaneh.com

09127187101

22922492
22862184

17

پیشبران صنعت رایمند

فریدون نوری

09121799450

88528952-6

88528952

www.pishbaran.com

18

پویا سیستم ایرمان

امیر ذوالقدر

09121019199

22263004 -6

22263006

www.psi.co

نوروزی

09121671064

88067747

88614749

www.persiafipco.com

09123865828

88196955

89774839

www.payaminfa.com

علی معین جهرمی

09123044983

88070833

88070693

www.itgcompang.com

علی طلوعی

09121074250

42917000

42917100

www.benisco.ir

23

تجارت و رویداد آرسا

علی خاکسار

09151132167

051-36109855

051-376535080

www.aresa.ir

24

توان مدار

امیر علی طاهریان

09121241240

22064593

22064731

www.tavanmadar.com

25

تجارت طالیی نیک روش

شاهرخ کشاورز

66399241

65830921

www.goIdenbusinessmagazine.c
om

19

پیشگامان صنعت مبلمان
پرشیا (فیپکو)

20

پیام نگاران فاطر

21

تجارت و اطالعات ()ITG

22

توسعه نمایشگاههای بین
المللی بنیس دیبا

کامبیزمهاجر
شجاعی

09123888614.1
5

26

توسعه اوراسیا نوید

محسن یاسمی

09121234181

88997501

88992183

www.eurasianavid.com

27

توسعه تجارت نما اکسیر

محمد اسفندیار

09121037560

26203175

26203175

Exirexpo.com

احمد ایمانی

09126220049

77247343

77458086

www.irantsn.com

09121033963

22660063

22021238

مهدی عباسی راد

09123846615

88082294

88078294

www.expomehr.ir

0912125075

88883921

www.jamjetpars.com

22630056

2230057

www.hmiaya.ir

22863787

www.khazareurasia.ir

63106410

www.tmsc.ir

28

توسعه صنعت نمایشگاه و
رویداد

سید علیرضا

29

توسعه تجارت نوای چکامه

30

توسعه فرهنگ مهرپاد

31

جام جم جت پارس

آرش اویسی

32

حقیقت مهر رایا

محسن جمشیدی

09111930277

33

خزر اوراسیا

علی اکبر شهبازی

09121092874

22862788

حامد افشاری

09125263875

63103207

34

موسسه خدمات فنی تا بازار
ایرانیان

پیشگوئی

88883920-1
88196960-3

www.chakamehgroup.com

35

مدیریت تجارت پارس کارن

عبدالرضا جعفری

09126005195

66721729

66732589

www.parskaren.com

36

مبنا رخداد آفرین

بابک جوام

09128889167

26209872

26231564

www.mabnafair.com

37

مشکات تجارت یاس

09122163070

88501801

66438565

www.meshkat-grovp.com

جواد مراد پور

09171118573

07132361530

07132361531

www.intexpo24.com

39

درسا نقش پارسی

مهران خسروی

09123585311

88000120

88339785

www.dorsanaghsh.ir

40

دروازه تجارت فراسو

هرمز مهبد

09123549081

88062338

88062338

www.iran-messefrankfurt.com

41

دژ کاویان ویرا پاژ(دکوپاژ

علی رجب زاده

09120281433

86037458

89779270

www.Decopazh.com

علی ابراهیم زاده

09123169978

42917000

42917100

www.inotex.com

حسینی

09122934515

88743595-9

88743595-9

www.iranstonebook.ir

38

42

43

مدیریت و توسعه فروغ
افکار

راهکار تجارت مدیریت
کوشا
روشان روز

سید زین العابدین
هاشمی

سامع پادنوین

44

علی مرادی

09123169340

26409902-5

26409904

www.spnco.net

شرکت مشاورین
45

علیرضا آموخته

نمایشگاهی

09131111081

03136633939

03136629095

www.sayaco.ir

سایانمای پارسیان
شرکت تعاونی توسعه و
46

تامین نیاز صنایع غذایی و

کاوه زرگر ان

09121894404

88881369

88881938

www.ifif.ir

کشاورزی ایران
47
48
49
50

51

52

شرکت مشاور صنعتی سها
طوس
شرکت یاسین مهرورزان
جوان
شرکت شیوه کار نیک
انجمن صنایع لوازم خانگی
ایران
صنعت نمایش و همایش
پرشین
فرا رسانه جامع صنعت نما
آسیا

احمد ایماندوست

09121029878

88471400

8844081

www.sohatoos.com

صفر حسن زاده

09121301839

66290431

66290437

www.yasinmehrvarzan.ir

عادل عالسوند

09121306656

88198712

88657988

www.carnikgroup.com

هاشمی

09126205258

88744463

www.iranassociation.ir

داود آدینه

09125901095

77441286

77457305

www.shopfair.ir

سعید دولتشاهی

09122479071

55688320

55688320

88744576
88746839

www.iransafesec.ir

88314500-3

53

کتاب دریایی ایرانیان

بابک اکبری

09127348153

54

مانی تدبیر سازه

آذرگشب

09121134757

88552876

محمود صدیقی

09125501829

88546619-21

88546620

ساالر رضایی

09123483811

44607558

44607558

www.miladgroup.net

09123383762

88656169

88656169

www.miladfair.com

09128901492

88558066

88558617

iranicf.ir

88883653

89772429

www.iranjobcenter.org

66913163

www.sabznn.ir

88695624

www.nikatis.ir

55

مشاوران نمایشگاهی
سپنتاس کیش

56

میالد مبتکر شرق

57

میالد نور

58

ماندگار تجارت شیرین

نیکدل

59

مرکز کار ایران

سعید سمیعی

09202549581

60

نشرآوران اقتصاد سبز

منصور انصاری

09121139105

61

نیکا شایستگان تیس

غالمرضا طومار

09126778403

علی محتشم
امیری

88492600-2

66946250-4
66913162
88695624

89771062

www.iranmarinbook.com

88552907

www.mtadbir.com

www.sepantasgroup.com

نمایشگاهی  ،تحقیقاتی،

عبدالکریم جاللی

09121004882

88203020

88873283

www.midex.ir

وحید طیبی نژاد

09122341012

22914526

22910339

www.chisafair.com

64

نمایشگاهی آوین افراز

سید علی اعتدالی

09121168651

2020248

22018598

www.avin.co.ir

65

نمایشگاهی خورشید

پیله ور

09127117684

44953036-8

44953039

www.khorshidfair.com

66

نوای چکامه

علی پیشگویی

09121033963

3و22660061

22021238

www.chakamehgroup.com

67

نوژن راد

کیان معتمدی کیا

09124068625

22393491

22393493

www.nojanad.com

68

نمایشگاهی نماگران پرشین

علی اردالن

09128103801

081.38268080

62

63

بازاریابی نمانگر
نمایشگاهی پیشرو مبتکران
چیستا

081.38268080
داخلی 5

www.namagaran.com

69

هدیش کیش

رامین آذرمنش

09122752680

26600237

22640747

www.haddish.com

70

هاتف شهر

مجید استواری

09122043458

66435103

66934787

www.hatefshahr.ir

71

همایشگران سام

غالمرضا رضائیان

09121544435

22883093

22893232

www.samexco.com

