لیست نمایشگاههای مهم پاکستان در سال 9102
نام نمایشگاه

توضیحات

تاریخ

محل
برگزاری

 27لغایت

نمایشگاه بین المللی امالک

)INTERNATIONAL PROPERTY EXPO (IPE
2019

کراچی

22دی

7927

نساجی ،پوشاک ،گلدوزی ،چاپ دیجیتال ،شیمیایی ،نخ و دوخت،

 22دی لغایت 7

ریسندگی ،بافندگی ،رنگرزی ،تجهیزات آزمایشگاهی ،چرم ،کفش

بهمن

کراچی

7927

ورزشی ،ماشین آالت و لوازم

GTEX TEXTILE MACHINERY EXPO
 7لغایت  2اسفند

نمایشگاه بین المللی پوشاک ،ماشین آالت نساجی و چرم ،لوازم
جانبی و پارچه

7927

کراچی

IGATEX PAKISTAN

نمایشگاه بین المللی و کنفرانس امنیت و ایمنی

Safe Secure Pakistan
International Safety and Security Exhibition
and Conference

شناسایی بیومتریک دوربین مداربسته سخت افزار کنترل درب یک سیستم کنترل دسترسی

 79لغایت 71

مجتمع تجهیزات مزاحم و سرقت سیستم های مکانیکی و دستگاه های امنیتی .سیستم

اسفند 7927

های نظارت کنترل دسترسی غیر فیزیکی کنترل بوردر :امنیت فرودگاه امنیت ساحلی .
امنیت زیرساخت حفاظت از محیط زیست ایمنی لباس :مبارزه با لباس .فضای مناسب
زمین .دستکش  /دستکش کاله  /کاله . Lifebufts / lifejackets.لباس های محافظ .
کفش و چکمه .لباس و لوازم جانبی لباس کار سیستم های ارتباطی

اسالم آباد

نمایشگاه بین المللی پالستیک بسته بندی و رنگ آسیا9102

 71لغایت 71

PLASTIC, PACKAGING, PRINT ASIA & AGRI
TECHNOLOGY ASIA 2019 INTERNATIONAL
EXHIBITION

اسفند

7927

فن آوری غذایی آسیا

ماشین آالت کشاورزی ،فن آوری ها ،تجهیزات و خدمات ،تامین تجهیزات صنعتی ،فن

 12لغایت 12

نمایشگاه مواد غذایی و ماشین آالت

آوری های گلخانه ای ،فن آوری های آب و آبیاری ،کود ،حفاظت از محصول ،دانه ها،

اسفند 2231

Food Technology Asia
Food Technology and Machinery Show

کراچی

کراچی

گیاهان ،باغبانی ،کشاورزی ارگانیک ،دامداری ،مرغ ،ذخیره سازی سرد ،تجهیزات لبنی و
شیری ،اتوماسیون ،فن آوری کنترل ،مواد و مواد افزودنی ،ایمنی مواد غذایی و فن آوری
بهداشت ،فن آوری کنترل کیفیت .با فناوری برنج آسیا،تکنولوژی دامداری

نمایشگاه اختصاصی انرژی خورشیدی پاکستان

Solar Pakistan
Pakistan's Trade Show Dedicated to Solar
Energy

نمایشگاه بین المللی ماشین آالت صنعتی

فن آوری خورشیدی و ، PVکپسول سلول و ماژول ،تجهیزات کریستال رشد ،کوره های

 12لغایت 12

دیفرانسیل ،المیناتور ،سیستم های نصب ،متمرکز کننده ها ،ردیاب ها و جمع ها

اسفند 2231

انرژی جایگزین ،خودرو و حمل و نقل ،مهندسی ،نفت و گاز ،حفاظت از آتش و امنیت

 12اسفند

ITIF Asia
International Trade and Industrial Machinery
Show

نمایشگاه بین المللی و کنفرانس خودرو آسیا

Auto Asia
International Exhibition and Conference

نفت و گاز آسیا
نمایشگاه بین المللی ماشین آالت و تجهیزات نفت و گاز

الهور

کراچی

 2231لغایت 2
فروردین 2232
مهندسی خودرو ،وسایل نقلیه سبک تجاری ،کامیون ،اتوبوس و تریلر تولید و فروش،

 12اسفند

محصوالت مراقبت از ماشین ،کشتی ،راه اندازی و ساخت تریلر ،خطوط هوایی ،حمل و

 2231لغایت 2

نقل هوایی ،تدارکات،

فروردین 2232

تامین تجهیزات ،خدمات و تجهیزات نفت ،پردازش گاز ،موتور ،کابل برق و تجهیزات،

 12اسفند

سیستم های ذخیره انرژی ،تکنولوژی و تجهیزات  ،LNG-CNGدیگهای بخار

 2231لغایت 2

کراچی

کراچی

Oil & Gas Asia
International Exhibition of Oil and Gas
Machinery and Technology
نمایشگاه بین المللی و کنفرانس مهندسی آسیا

فروردین 2232
ماشین آالت مهندسی سبک و سنگین ،لوازم جانبی ،مواد اولیه و لوازم ،خدمات مرتبط

Engineering Asia
International Exhibition and Conference for
Light and Heavy Engineering

برق و انرژی جایگزین آسیا

 2231لغایت 2
فروردین 2232
خورشیدی باد سوخت زیستی .انرژی زمین گرمایی .نیروی برق

Power & Alternative Energy Asia
The Premier Energy Show - International
Exhibition and Conference

فروردین 2232

لوازم التحریر

STATIONERY ASIA 2019 INTERNATIONAL
EXHIBITION

پالس پرینت پک پاکستان
نمایشگاه بین المللی پالستیک ،چاپ و بسته بندی صنعتی

3P Pakistan - Plas Print Pack Pakistan
International Plastic, Printing and Packaging
Industry Exhibition and Conference

 12اسفند

کراچی

 2231لغایت 2

نمایشگاه و کنفرانس بین المللی انرژی

نمایشگاه بین المللی لوازم التحریر 1123

 12اسفند

کراچی

 12اسفند

کراچی

 2231لغایت 2
فروردین 2232
ماشین آالت پالستیک  -ساخت کیسه ،قالب گیری تزریقی ،ترکیب ،عالمت گذاری،

 1لغایت 2

پوشش ،ساخت قالب ،اکستروژن ،پلت کردن ،دمیدن فیلم ،پردازش رزین و رزین .لوازم

فروردین 2232

جانبی پالستیکی  /تجهیزات کمکی  -شتاب دهنده ،شکن و مخلوط کن ،خشک کن مواد
شیمیایی و ترکیبات ،رنگ سنج و اسپکتروفتومتر .چاپ  -پوشش ،ماشین آالت و لوازم
جانبی ،کمپرسور ،ماشین آالت خشک کردن و تاشو ،واحدهای شمارش و ماشین آالت.
ماشین آالت بسته بندی  -کنترل دوز ،مهر و موم ،کنترل الکترونیکی و الکتریکی ،پر
کردن ،حمل و نقل .بسته بندی و فرایند بسته بندی  -هوادهی ،فیبر طبیعی ،مقوا ،کاغذ بر
اساس ،بسته بندی شیشه ای ،پالستیک ،قلع بسته بندی ،بسته بندی فلزی ،چند الیه .بسته

الهور

بندی لوازم جانبی  -چسب ،شبکه ،کاله ،گوشه های محافظ ،بند ناف ،حلقه ،مطبوعات،
رشته ،برچسب ها ،خدمات،
نساجی آسیا

ماشین آالت نساجی و پوشاک ،لوازم جانبی ،مواد اولیه و مواد شیمیایی ،مواد شیمیایی و

 2لغایت 2

نمایشگاه بین المللی پوشاک نساجی و پوشاک ماشین آالت

خدمات مرتبط ،ماشین های گلدوزی ،چاپ دیجیتال ،مواد شیمیایی ،مواد رنگی و ماشین

فروردین 2232

Textile Asia
International Clothing Textile and Garment
Machinery Show

نمایشگاه و کنفرانس بین المللی بهداشت آسیا

Health Asia
 The Premier Health Event of the RegionInternational Exhibition and Conference

کراچی

های دوخت

تحقیق و توسعه ،نوآوری در زمینه بهداشت ،پزشکی ،تکنولوژی آزمایشگاهی ،تشخیص،

 22لغایت 21

جراحی ،پیوند ،فیزیوتراپی ،ارجاع بیمار ،رژیم غذایی ،دندانپزشکی

فروردین 2232

 22لغایت 21

دارو آسیا

الهور

الهور

فروردین 2232

نمایشگاه و کنفرانس بین المللی ماشین آالت و فن آوری
داروسازی

Pharma Asia
Annual Pharmaceutical Machinery and
Technology Show - International Exhibition
and Conference

نمایشگاه و کنفرانس نفت ،گاز و انرژی پاکستان

POGEE
Pakistan Oil, Gas and Energy Exhibition and
Conference

اکتشاف ،تولید ،پاالیش ،تامین ،بازاریابی و خدمات نفت و گاز .تولید انرژی ،انتقال،

 21خرداد لغایت

فناوری ،خدمات و منابع انرژی

 2تیر2232

کراچی

IEEEP
نمایشگاه صنعتی برق و الکترونیک

IEEEP Fair
Electrical & Electronics Industrial Exhibition

ابزار پزشکی بیولوژیکی و تکنولوژی .حفاظت از انرژی ،فن آوری تجدید پذیر و انرژی

 21لغایت 23

جایگزین .اتوماسیون صنعتی ،ابزار دقیق و سیستم های کنترل .تجهیزات الکتریکی ،سیم،

مرداد2232

کراچی

سیستم های مجرای و لوازم جانبی ،تجهیزات مخابراتی و اطالعاتی ،تجهیزات اندازه
گیری ،تست و اندازه گیری ،تجهیزات نظارت و بازرسی ،ترانسفورماتورهای قدرت،
انتقال و توزیع ،تجهیزات و خدمات تولید برق ،تجهیزات و سیستم های اضطراری ،ایمنی
و امنیت ،روشنایی ،سیستم های روشنایی و کنترل ،تعمیر و نگهداری و تعمیر تجهیزات و
خدمات ،سیستم های مبدل و سیستم های تامین انرژی

غذا  +فناوری پاکستان

تجهیزات پردازش و فن آوری مواد غذایی  -تجهیزات پردازش مواد غذایی و نوشیدنی،

 2لغایت 2

نمایشگاه و کنفرانس بین المللی غذا ،تجهیزات و فناوری

ماشین آالت عطر و طعم ،ماشین آالت خمیر و چسباندن ،تجهیزات پردازش نوشیدنی /

شهریور 2232

Food + Technology Pakistan
 International Food, Equipment andمحصوالت شیری ،آب میوه ،شربت و نوشابه ،چای و قهوه .غذاهای دریایی  -محصوالت
Technology Exhibition & Conference
دریایی ،ابزار ،محصوالت یخ زده .مواد غذایی و مواد غذایی  -مرغ ،گوشت ،گوشت

الهور

آب ،تجهیزات نانوایی و شیرینی سازی ،فریزر و ذخیره سازی سرد .نوشیدنی ها -

حالل ،رنگ ،غذاهای سرد و یخ زده ،آنزیم ها ،عصاره ،محصوالت تازه ،مواد نگهدارنده
غذا ،مواد خام .محصوالت  /تجهیزات بیمارستانی  -صفحات سرامیکی ،بخاری ،گرم،
محصوالت پالستیکی ،وسایل نقلیه بوفه ،سرویس غذا ،تجهیزات پذیرایی ،ظروف
آشپزخانه و تجهیزات پخت و پز .محصوالت کشاورزی و ماشین آالت  -برنج ،ماشین
آالت ریختن گندم ،عسل و محصوالت باغبانی ،غالت و محصوالت غالت ،گیاهان ،گل
و گیاه
پالستیک و بسته بندی پاکستان

خط تولید فیلم  /ریخته گری .قالب گیری فشرده ترمو تشکیل می شود .تولید قالبها.

 1لغایت 1

نمایشگاه بین المللی پالستیک و صنعت بسته بندی

ماشین آالت اکستروژن تزریق و ریخته گری ضربه دستگاه چاپ برچسب  /اپلیکاتور.

شهریور 2232

PLASTI & PACK Pakistan
International Plastics and Packaging
Industry Trade Fair

اندازه گیری ،آزمایش و ابزارهای تحلیلی .پتروشیمی ها و پلیمرها .پردازش پالستیک و
الستیک ماشین آالت بازیافت پالستیک سازان ،تثبیت کننده ها و سایر مواد شیمیایی.
چاپ و بسته بندی :چسب و مهر و موم .بطری کردن ،پر کردن ،دوز ،پوشش و مهر و

کراچی

موم .کیسه ساخت ماشین آالت آب بندی .مبدل ها فرم ،پر کردن و مهر و موم کردن
دستگاه .فیلم بسته بندی انعطاف پذیر .دستگاه های عمیق  /فلکسوگراف  /افست .جوهر،
بستر و مواد مصرفی .ماشین آالت لمینیت دستگاه چاپ برچسب  /اپلیکاتور .بسته بندی و
ماشین آالت و مواد .پیش چاپ و پسزمینه خالء و بسته بندی ماشین آالت و مواد .پر
کردن و مهر و موم کردن عمودی و افقی سیم پیچ ،برش و برش
نمایشگاه بین المللی غذا و نوشیدنی پردازش بسته بندی فناوری
پاکستان

iftech food + bev tec pakistan
International Food and Beverage Processing
Packaging Technology Trade Fair

پردازش و بسته بندی نانوایی و قنادی تبرید و کنترل آب و هوا تجهیزات زنجیره ای سرد.

 1لغایت 1

رنگ ،طعم و معطر .عناصر و مواد شیمیایی مایع و جریان تکنولوژی آبمیوه و نوشیدنی.

شهریور 2232

کراچی

میوه و سبزیجات .تجهیزات کشتارگاه .گوشت ،مرغ و غذاهای دریایی .تست ،اندازه
گیری و ابزارهای تحلیلی .بسته بندی و فرآوری لبنیات محیطی و سرد پاستوریزاسیون
شیر و فن آوری های  .UHTمواد غذایی و آشامیدنی بسته بندی و مواد .تمیز کردن،
بهداشت و تکنولوژی بهداشت .برچسب گذاری و نوار کدگذاری .پردازش و بسته بندی
دانه های غذا پر کردن ،پوشاندن و آب بندی .کنسرو غذا

آسیا ITCN

راه حل های نرم افزاری ،خدمات فناوری اطالعات ،اتوماسیون و مهندسی ،تجهیزات و

 12لغایت 12

نمایشگاه و کنفرانس فناوری اطالعات بین المللی و مخابرات

راه حل های شبکه ،سخت افزار و لوازم جانبی مخابراتی ،مشاوره ،آموزش و آموزش،

شهریور 2232

ITCN Asia
 International Information Technology andالکترونیکی مصرفی ،ماهواره ،پخش و چند رسانه ای ،فناوری های بی سیم و تلفن همراه،
Telecom Exhibition and Conference
سرگرمی های بازی و سرگرمی ،هوش تجاری ،راه حل های امنیتی و ذخیره سازی،

کراچی

بانک ها و سیستم های موسسات مالی ،بهداشت ،ایمنی و محیط زیست ،لوازم

ارتباطات ،اتوماسیون و لوازم اداری
نساجی آسیا

ماشین آالت نساجی و پوشاک ،لوازم جانبی ،مواد اولیه و مواد شیمیایی ،مواد شیمیایی و

 13لغایت 22

نمایشگاه بین المللی پوشاک نساجی و پوشاک ماشین آالت

خدمات مرتبط ،ماشین های گلدوزی ،چاپ دیجیتال ،مواد شیمیایی ،مواد رنگی و ماشین

شهریور 2232

Textile Asia

International Clothing Textile and Garment
Machinery Show

های دوخت

الهور

تحقیق و توسعه ،نوآوری در زمینه بهداشت ،پزشکی ،تکنولوژی آزمایشگاهی ،تشخیص،

بهداشت آسیا
رویداد برتر سالم منطقه  -نمایشگاه و کنفرانس بین المللی

جراحی ،پیوند ،فیزیوتراپی ،ارجاع بیمار ،رژیم غذایی ،دندانپزشکی

 1لغایت  2مهر
2232

کراچی

Health Asia
 The Premier Health Event of the RegionInternational Exhibition and Conference
 1لغایت  2مهر

دارو آسیا

2232

نمایشگاه و کنفرانس بین المللی ماشین آالت و فن آوری

کراچی

داروسازی

Pharma Asia
Annual Pharmaceutical Machinery and
Technology Show - International Exhibition
and Conference

نمایشگاه بین المللی و کنفرانس زیبایی و تناسب اندام آسیا

Beauty & Fitness Asia
International Trade Fair & Conference

محصوالت مراقبت از مو ،محصوالت مراقبت از پوست ،محصوالت مراقبت از ناخن،
ابزار و لوازم جانبی ،ضد پیری ،مراقبت از بدن ،محصوالت زیبایی سالمتی ،مراقبت از

2232

دهان ،لباس های الغری ،رفلکسولوژی ،تجهیزات پوست ،محصوالت رنگ مو

نمایشگاه بین المللی محصوالت و ماشین آالت مد ،جواهرات و

جواهرات نقره ای ،جواهر فروشی و مد لوازم جانبی :جواهرات فلزات پایه ،جواهرات

اشیای قیمتی آسیا

نقره ای و لوازم جانبی ،مواد طبیعی ،جواهرات شیشه ای ،جواهرات تیتانیوم ،کمربند و

Fashion Jewellery & Accessories Asia
International Product and Machinery Trade
Fair

 2لغایت  2آذر

کراچی

لوازم جانبی ،ساعت مد ،لوازم جانبی مو لوازم جانبی ،آویز ،حلقه ها ، ،گوشواره ،لوازم
جانبی گردنبند ،جعبه جواهرات ،دستبند و گردنبند ،صفحه نمایش و بسته بندی ،سنگهای
قیمتی

 2لغایت  2آذر
2232

کراچی

