المعارض التي من المزمع إقامتها خارج ارض معرض بغداد الدولي لعام 1029

ت

اسم المعرض

الجهة المنظمة

الفترة

المحافظة

.1

معرض البيت المثالي للشرق االوسط

شركة ERA ARBO

0212/0/02-02

اربيل

.0

معرض ومؤتمر ميسان الدولي السادس

شركة الصقر الذهبي للنشر

0212/0/02-02

ميسان

.3

معرض النجف االشرف للتسوق

.2

معرض اوتو شو

للطاقة واالعمار واالستثمار

واالعالن وتنظيم واقامة
المعارض والمؤتمرات
شركة العارض إلدارة

0212/3/10-0/02

المعارض والمؤتمرات

االشرف

والوكاالت التجارية المحدودة
شركة بيراميدس المصرية

النجف

0212/3/2-6

اربيل

لتنظيم المعارض الدولية
.2

معرض المنتجات المصرية

مؤسسة أخبار اليوم المصرية

0212/3/11-6

اربيل

.6

المعرض السياحي METEX

METEX

0212/3/12-11

اربيل

.1

مهرجان البصرة الدولي الخامس للتسوق

االهرامات لتنظيم المعارض

0212/2/1-3/02

البصرة

.2

معرض اربيل الدولي للكتاب

مؤسسة المدى

0212/2/10-3

اربيل

.2

معرض االنبار االول للتسوق

شركة السدرة للمعارض

0212/2/02-2

االنبار

.12

معرض العراق الدولي للسفر والسياحة

الدولية  -بيراميدس

والمؤتمرات العامة محدودة
المسؤولية

شركة الرؤية إلقامة المعارض

0212/2/00-01

والمؤتمرات
 .11معرض االنشاءات والمكائن  +معرض

شركة بيراميدس المصرية

النفط والغاز

لتنظيم المعارض الدولية

قاعات نصب
الشهيد

0212/2/02-00

اربيل

.10

المعرض الطبي فارمادينتيك

شركة ERA ARBO

0212/2/2-0

اربيل

.13

مهرجان رمضان للتسوق

شركة بيراميدس المصرية

 06-12رمضان

اربيل

لتنظيم المعارض الدولية
.12

معرض الصناعات االيرانية

معرض غرب اذربيجان

0212/6/11-1

اربيل

.12

معرض االتصاالت والقنوات الفضائية

شركة عراق التقدم

0212/6/16-13

اربيل

والسمعية والمرئية
 .16معرض صنع في العراق ومعرض اعادة

شركة سوفوار

0212/6/02-06

اربيل

اعمار العراق
.11

مهرجان كربالء للتسوق

.12

مهرجان النجف االشرف للتسوق

شركة العارض للمعارض

(الدورة الثانية)

والمؤتمرات والوكاالت

معرض الجامعات وتكنولوجيا

شركة ERA ARBO

شركة العارض للمعارض

0212/2/0-1/02

كربالء

والمؤتمرات والوكاالت
التجارية المحدودة

.12

0212/2/16-1

النجف

االشرف

التجارية المحدودة

0212/2/02-01

اربيل

المعلومات
.02

معرض اربيل ستايل وهوم

والجلود+معرض  5Pوالكوزمتيك

لتنظيم المعارض الدولية

.01

معرض العقارات واالستثمار

 .00الملتقى الدولي الواحد والعشرون للسياحة
العربية والحج والعمرة" السعودي

.03

معرض اربيل الدولي

.02

مهرجان نينوى للتسوق

شركة بيراميدس المصرية

0212/2/1-2

اربيل

شركة حجي سالم للعقارات

0212/2/01-12

اربيل

شركة اسفار لتنظيم المعارض

0212/2/00-01

قاعة نادي

شركة IFP

0212/12/3-2/32

اربيل

شركة العارض للمعارض

0212/12/10-1

نينوى

والمؤتمرات الدولية -دبي

والمؤتمرات والوكاالت

اليرموك في
بغداد

التجارية المحدودة
.02

معرض المنتجات المصرية

مؤسسة اخبار اليوم

0212/12/01-16

اربيل

.06

معرض التجميل والفاشن

شركة ERA ARBO

0212/11/11-1

اربيل

.01

مهرجان الحلة للتسوق

شركة العارض للمعارض

0212/11/01-11

الحلة

والمؤتمرات والوكاالت التجارية
المحدودة

.02

معرض التعبئة والتغليف والمواد

.02

مؤتمر ومعرض البصرة الدولي للنفط

شركة سوفوار

االستهالكية

والغاز

شركة بيراميدس المصرية
لتنظيم المعارض الدولية

0212/11/03-02

اربيل

0212/10/2-3

البصرة
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