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 2022 سال در قزاقستان جمهوری نمایشگاهی رویدادهای تقویم

 

 تارنما برگزاری محل و  تاریخ فعالیت حوزه رویداد عنوان 

1.  
 2022هوم دکو قزاقستان 

Homedeco Kazakhstan 2022 

خانه، خانه، دفتر کار، منسوجات 

 مبلمان، طراحی داخلی، فرش

مارس  3فوریه الی  28

2022 

http://www.homedecofair.com/ru/index.html 

 و/یا

kazakhstan-https://expotobi.com/homedeco   مرکز آتاکنت –آلماتی 

2.  
 نمایشگاه مد آسیای میانه

Central Asia Fashion 2022 
 مد

  https://www.fashionexpo.kz 2022مارس  16الی  14

 و/یا

fashion-asia-https://expotobi.com/central  
 مرکز آتاکنت –آلماتی 

3.  

 2022اگری تک آستانه 

کشاورزی و دامپروری، کود و 

 آالت کشاورزی و بذرماشین

 http://agriastana.kz/en/index.html 2022مارس  18الی  16

 و/یا

https://expotobi.com/agritekastana  
AgriTekAstana 2022  مرکز کورمه –نورسلطان 

4.  

المللی هجدهمین نمایشگاه بین

 منسوجات خانه

 
خانه، دفتر کار، منسوجات خانه، 

 فرش

  http://www.hometextilexpo.kz/?lang=en 2022مارس  30الی  27

 و/یا

textile-home-asia-https://expotobi.com/central  International Home  th18

Textile Exhibition 
 مرکز آتاکنت –آلماتی 

  https://automechanika.kz/en 2022آوریل  7الی  5 خودرو و لوازم یدکی اتومکانیک آستانهنمایشگاه 

http://www.homedecofair.com/ru/index.html
https://expotobi.com/homedeco-kazakhstan
https://www.fashionexpo.kz/
https://expotobi.com/central-asia-fashion
http://agriastana.kz/en/index.html
https://expotobi.com/agritekastana
http://www.hometextilexpo.kz/?lang=en
https://expotobi.com/central-asia-home-textile
https://automechanika.kz/en
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 تارنما برگزاری محل و  تاریخ فعالیت حوزه رویداد عنوان 

5.  Automechanika 
مرکز  –نورسلطان 

 نمایشگاهی

 و/یا

astana-https://expotobi.com/automechanika  

6.  
 2022ماینکس قزاقستان 

 شناسیمعادن و زمین
 .https2022minexkazakhstan.com//: 2022آوریل  7الی  5

 هنوز مشخص نشده است 2022MINEX Kazakhstan )وب سایت در حال تکمیل شدن است(

7.  

 نمایشگاه نفت و گاز آتیرائو

 نفت و گاز

 2022آوریل  8الی  6

gas.kz/en-https://oil 
Atyrau Oil&GasExhibition 

مرکز  –آتیرائو 

 نمایشگاهی

8.  

سازی و نمایشگاه ساختمان

 ای خزردکواسیون داخلی منطقه

 ساختمان و دکوراسیون داخلی

 2022آوریل  8الی  6

https://atyraubuild.kz/en  Caspian Regional 

Building&Interiors 

Exhibition 

مرکز  –آتیرائو 

 نمایشگاهی

9.  

المللی گل، دوازدهمین نمایشگاه بین

 مزرعه و گلخانه

 کشاورزی، گل و گیاه، باغ، بذر

 2022آوریل  22الی  20
https://www.flowersexpo.org/en  

 و/یا

almaty-fazenda-https://expotobi.com/flowers  

International  thThe 12

Exhibition “Flowers, 

Fazenda, Greenhouses” 

 مرکز آتاکنت –آلماتی 

المللی گردشگری و نمایشگاه بین  .10

 سفر قزاقستان
  https://kitf.kz/en 2022آوریل  22الی  20 گردشگری

https://expotobi.com/automechanika-astana
https://2022.minexkazakhstan.com/
https://oil-gas.kz/en
https://atyraubuild.kz/en
https://www.flowersexpo.org/en
https://expotobi.com/flowers-fazenda-almaty
https://kitf.kz/en
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Kazakhstan International 

Exhibition 

“Tourism&Travel” 

 مرکز آتاکنت –آلماتی 

 و/یا

https://expotobi.com/kitf  

11.  

 2022نمایشگاه کتاب اوراسیا 

 کتاب –فرهنگ و هنر 

 http://www.eurasbook.com  2022آوریل  24الی  20

 و/یا

fair-book-https://expotobi.com/eurasian  
Eurasian Book Fair 2022  مرکز کورمه –نورسلطان 

12.  

ای نمایشگاه و همایش بهداشت حرفه

 و ایمنی صنعتی قزاقستان

 ای و ایمنی صنعتیبهداشت حرفه

 2022آوریل  29الی  27

https://www.kiosh.kz/en 

 و/یا

https://expotobi.com/kiosh  

KIOSH – Kazakhstan 

International Conference 

and Exhibition on 

Occupational Health and 

Industrial Safety  

 مرکز کورمه –نورسلطان 

13.  

المللی ساختمان و نمایشگاه بین

دکوراسین داخلی آستانه بیلد 

 قزاقستان
 ساختمان و دکوراسیون داخلی

 آوریل 29الی  27

https://astanabuild.kz/en  
Kazakhstan International 

Building&Interior Exhibition 

AstanaBuild 

مرکز  –نورسلطان 

 نمایشگاهی

المللی انرژی، تجهیزات نمایشگاه بین  .14

 آالت پاور اکسپو آستانهبرق و ماشین
  https://powerexpoastana.kz/en 2022آوریل  29الی  27 نیرو و ابزاربرق، 

https://expotobi.com/kitf
http://www.eurasbook.com/
https://expotobi.com/eurasian-book-fair
https://www.kiosh.kz/en
https://expotobi.com/kiosh
https://astanabuild.kz/en
https://powerexpoastana.kz/en
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Kazakhstan International 

Energy, Electrical 

Equipment and Machine 

Building Exhibition 

مرکز  –نورسلطان 

 نمایشگاهی اکسپو

15.  

صنایع زیبایی و چهارمین نمایشگاه 

مواد آرایشی و بهداشتی آسیای میانه 

 زیبایی و مواد آرایشی و بهداشتی 2022

  https://en.cabeauty.kz 2022مه  13الی  11

 و/یا

expo-beauty-asia-https://expotobi.com/central  Central Asia Beauty Expo 

2022 
 مرکز آتاکنت –آلماتی 

16.  

نمایشگاه "محصوالت طبیعی، سبک 

 "2022 زندگی سالم
خوردنی و آشامیدنی، ادویه، روغن، 

 های غذاییمیوه و سبزیجات و مکمل

  hls-expo.kz/organic-http://en.ns 2022مه  13الی  11

 و/یا

almaty-lifestyle-https://expotobi.com/healthy  
Natural Products&Healthy 

Lifestyle 2022 
 مرکز آتاکنت –آلماتی 

17.  

 المللی بهداشت قزاقستاننمایشگاه بین

 پزشکی، تجهیزات پزشکی، دارو

 2022مه  20الی  18
https://kihe.kz/en  

 و/یا

https://expotobi.com/kihe  

Kazakhstan International 

Exhibition “Healthcare” – 

KIHE 

 مرکز آتاکنت –آلماتی 

18.  
المللی حفاظت، دهمین نمایشگاه بین سکورکس

نشانی امنیت، نجات و آتش

 قزاقستان

 2022مه  20الی  18

https://securex.kz/en  
SECUREX  مرکز آتاکنت –آلماتی 

 https://www.interfoodastana.kz/en 2022مه  27تا  25 آستانهاینترفود 

https://en.cabeauty.kz/
https://expotobi.com/central-asia-beauty-expo
http://en.ns-expo.kz/organic-hls
https://expotobi.com/healthy-lifestyle-almaty
https://kihe.kz/en
https://expotobi.com/kihe
https://securex.kz/en
https://www.interfoodastana.kz/en
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19.  Interfood Astana 
دهنده، غذا، نوشیدنی، مواد تشکیل

 بندی و تجهیزات صنایع غذاییبسته
 مرکز اکسپو –نورسلطان 

 و/یا

astana-https://expotobi.com/interfood 

20.  

 ششمین نمایشگاه تسلیحات و فناوری

 تسلیحات و فناوری

 https://www.kadex.kz 2022مه  28الی  25

 و/یا

https://expotobi.com/kadex  

VI Exhibition of Arms and 

Technologies 
پایگاه نیروی  –نورسلطان 

 هوایی

21.  

المللی معدن و متالورژی کنگره بین

 آستانه

 معدن و متالورژی

 ژوئن 17الی  16

https://amm.kz/en  AAM Congress – 

International “Astana 

Mining&Metallurgy’ 

Congress 

 هتل هیلتون –نورسلطان 

22.  

 کازبیلد

 ساختمان و دکوراسیون داخلی

 2022سپتامبر  9الی  7

https://kazbuild.kz/en  KazBuild – Kazakhstan 

International Building & 

Interior Exhibition 

 مرکز آتاکنت –آلماتی 

23.  

 اکواترم

صنایع گرمایشی صنعتی و منازل، 

آالت بهداشتی، تامین آب، چینی

 کننده و تهویه هواتجهیزات خنک

 2022سپتامبر  9الی  7

almaty.kz/en-https://aquatherm  
AquaTherm – Int`l 

Exhibition for Domestic and 

Industrial Heating, Water 

Supply, Sanitary, 

 مرکز آتاکنت –آلماتی 

https://expotobi.com/interfood-astana
https://www.kadex.kz/
https://expotobi.com/kadex
https://amm.kz/en
https://kazbuild.kz/en
https://aquatherm-almaty.kz/en
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Airconditioning, Ventilation 

Equipment 

24.  

 ترانسلوجستیکا

 حمل و نقل و پشتیبانی

سپتامبر  22الی  20

2022 

https://translogistica.kz/en  Kazakhstan Int`l 

transport&Logistics 

Exhibition 

 مرکز آتاکنت –آلماتی 

25.  

 کازکوماک

 سازی و عمرانآالت سنگین راهماشین

سپتامبر  22الی  20

2022 

https://www.kazcomak.kz/en  KAZKOMAK – Kazakhstan 

Int`l Road and Heavy 

Construction, Communal 

Machinery Exhibition 

 مرکز آتاکنت –آلماتی 

26.  

 ماینینگ متالز
المللی بیست و هفتمین نمایشگاه بین

اکتشاف و تجهیزات معادن آسیای 

 میانه

سپتامبر  22الی  20

2022 

https://www.miningworld.kz/en  int`l Central Asian Int`l  th27

Mining Exploration&Mining 

Equipment Exhibition 

 مرکز آتاکنت –آلماتی 

27.  

 آالت قزاقستاننمایشگاه ماشین

 فلز مهندسی مکانیک و
سپتامبر  23الی  21

2022 

www.kmfexpo.kz 

 و/یا

-machinery-https://expotobi.com/kazahstan

 fair 

Kazakhstan Machinery Fair 

https://translogistica.kz/en
https://www.kazcomak.kz/en
https://www.miningworld.kz/en
http://www.kmfexpo.kz/
https://expotobi.com/kazahstan-machinery-fair
https://expotobi.com/kazahstan-machinery-fair
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28.  

 هفته صنعت قزاقستان

 (Manufacturingتولید صنعتی )
سپتامبر  23الی  21

2022 

www.promweek.kz 

 و/یا

-industry-https://expotobi.com/kazahstan

 week 

Kazakhstan Industry Week 

29.  

 2022کیوژه 

 نفت و گاز

سپتامبر  30الی  28

2022 

 https://kioge.kz/en KIOGE – Kazakhstan 

International “Oil&Gas” 

Exhibition and Confrence 

 مرکز آتاکنت –آلماتی 

30.  

 نمایشگاه سفر آستانه

 گردشگری 
 2022اکتبر  7الی  5

https://www.leisure.kz/en 

 و/یا

leisure-https://expotobi.com/astana Astana Travel Expo  مرکز کورمه –نورسلطان 

31.  

 کازاگرو/کازفارم

کشاورزی و دامپروری، کود و 

 آالت کشاورزیماشین
 2022اکتبر  14الی  12

-kazfarm-expo.de/exhib/kazagro-www.ifw

en -2022 

 و/یا

 kazfarm-https://expotobi.com/kazagro 

KazAgro/KazFarm 2022 

32.  

 2022قزاقستان های امنیت سیستم

نمایشگاه و همایش امنیت، دفاع، 

 امنیت اطالعات، امنیت ملی، ایمنی

 expo.kz-https://kss 2022اکتبر  13الی  12

 و/یا

-security-https://expotobi.com/kazahstan

systems  

Kazakhstan Security 

Systems – Int`l Exhibition 

and Confrence on Security 

 مرکز همایش –نورسلطان 

http://www.promweek.kz/
https://expotobi.com/kazahstan-industry-week
https://expotobi.com/kazahstan-industry-week
https://kioge.kz/en
https://www.leisure.kz/en
https://expotobi.com/astana-leisure
http://www.ifw-expo.de/exhib/kazagro-kazfarm-2022-
http://www.ifw-expo.de/exhib/kazagro-kazfarm-2022-
https://expotobi.com/kazagro-kazfarm
https://kss-expo.kz/
https://expotobi.com/kazahstan-security-systems
https://expotobi.com/kazahstan-security-systems
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33.  

 آستانه زدوروویه

 بهداشت و سالمت

 https://astanazdorovie.kz/en  2022اکتبر  28الی  26

 و/یا

zdorovie-https://expotobi.com/astana  
Astana Zdorovie  مرکز کورمه –نورسلطان 

34.  

 اگروورد قزاقستان

 کشاورزی آسیای میانه

 2022نوامبر  4الی  2

https://agroworld.kz/en  Central Asian Int`l 

Agriculture Exhibition 
 مرکز آتاکنت –آلماتی 

35.  

 قزاقستان کلدچین

نمایشگاه صنایع برودتی، حمل و نقل 

 و زنجیره سرمایشی

 2022نوامبر  4الی  2

 https://coldchain.kz/en 

ColdChain Qazaqstan – 

Central Asian Int`l Cold 

Storage, Transpoprtation 

and Cold Chain Services 

Exhibition 

 مرکز آتاکنت –آلماتی 

36.  

 فوداکسپو قزاقستان

 نمایشگاه صنایع غذایی آسیای میانه

 2022نوامبر  4الی  2

https://foodexpo.kz/en  FoodExpo Qazaqstan – 

Central Asian Int`l Food 

Industry Exhibition 

 مرکز آتاکنت –آلماتی 

37.  
دهمین نمایشگاه آسیای میانه در زنشا هورکس و کلین اکسپو

خصوص اقالم مورد نیاز 

 هاها و هتلرستورانها، سوپرمارکت

 2022نوامبر  4الی  2
https://horexexpo.kz/en  

Horex & CleanEx  مرکز آتاکنت –آلماتی 

 

https://astanazdorovie.kz/en
https://expotobi.com/astana-zdorovie
https://agroworld.kz/en
https://coldchain.kz/en
https://foodexpo.kz/en
https://horexexpo.kz/en

