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 2015جـــــــــــــدول معـــــــارض 
Event Calendar 2015  



January  

Pyramids group  Auto show  March                                       4-7 

Al- Mada 
Pyramids group  
Axbar Alyawm 

International Book fair 
Oil & Gas  

Egyptian products fair 

April                                         2 – 11 
April                                         22 - 25 
April                                         16 - 25 

Pyramids group  
Ifp iraq 

Urmia international fair  

Erbil building  
Iraq medicare 

Iranian products fair  

May                                          14 – 17  
May                                          25– 27 
May                                          28– 31 

Elan expo 
 

HAVC + Furn expo 
Ramadan   

June                                          10– 13 
June                                          18/6/2015 

Eid Ramadan  July                                             17  

Magnets  
Blue fair  

Kurdistan fair for technology & printing 
Mother & childe care   

August                                     5 – 8   
August                                     17 – 20    

Pyramids group  
Business group  

Ifp iraq 
 

Elan expo  

Fashion & leather and shoes  
Scurity show  
Eid al Adha   

Flower show & Urban expo   

September                             2– 5 
September                             2– 5 
September                              23  
September                             14– 17 

Ifp iraq  Erbil international trade fair 
Project Iraq  

October                                  5 – 8  
October                                 19 – 22  

Babylon 
Business group   

Ifp iraq  

Media & IT show 
Iraq Economic fair  

Agrofood  

November                              3– 6 
November                              7– 10 
November                            16 – 19 

Pyramids group  
Pyramids group  
Pyramids group  

 

Real estate fair  
5 in 1 

Cosmetic + plastic & petrochemical + printing & covers 
Global restaurants & sweets + glassware & house ware 

clothing and leather   + packaging & printing   

December                             1 – 4  
December                             1 – 4  
December                            16 – 19  

Fair Date  Fair Name Organizers  
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 كانون الثانً

 شباط 

 بٌرامٌدس شركة الدولً للسٌارات واالدوات االحتٌاطٌة  المعرض اذار                    7 – 4

 نٌسان                  11 – 2

 نٌسان               25 – 22

 نٌسان                25 – 16

 الدولً للكتاب المعرض

 النفط والغاز  معرض

 معرض المنتجات المصرٌة

 المدى مؤسسة

 بٌرامٌدس شركة

 مؤسسة اخبار الٌوم

 اٌار                  17 –14

 اٌار                  27 –25

 اٌار                 31 – 28

 معرض االنشاءات والبناء 

 معرض الرعاٌة الطبٌة

 االٌرانٌة معرض المنتجات

 بٌرامٌدس شركة

 ifpشركة 

 غرفة تجارة اورمٌة

 حزٌران                 13 –10
 حزٌران           17/6/2015

 الموبلٌات والدٌكور + معرض التكٌٌف والتبرٌد 
 رمضانبداٌة شهر 

 اٌالن اكسبو
 

 عٌد الفطر  تموز                        17

 اَب                   8 – 5

    اَب               20 – 17

 معرض كردستان الدولً  للتكنولوجٌا والمطابع 

 معرض االمومة والطفولة

 ماكنٌتس  شركة

 شركة بلوفٌر 

 اٌلول                   5 –2

 اٌلول                   5 –2

 اٌلول               17 –14

 اٌلول                   23/9

 معرض االحذٌة والجلود 

 الحماٌة واالمن  معرض

 المدن الحضارٌة والبلدٌات + معرض الزهور والمستحات الخضراء 

 االضحى  عٌد

 بٌرامٌدس شركة

 لتنظٌم المعارض  مجموعة اعمال

 اٌالن اكسبو

 

 تشرٌن االول                8 – 5

 تشرٌن االول            22 –19 

 معرض اربٌل الدولً 

 بورجٌكت عراق  ضمعر

 ifpشركة 

 تشرٌن الثانً                6 – 3

 تشرٌن الثانً              10- 7

 تشرٌن الثانً            19 – 16

 معرض االعالم وتكنولوجٌا المعلومات 

 معرض العراق االقتصادي

 معرض الزراعً الغذائً 

 بابٌلونشركة 

 لتنظٌم المعارض  مجموعة اعمال

 ifpشركة 

 االول  كانون              4 – 1

 االول  كانون              4 – 1

 

 كانون االول           19 – 16

 معرض العقارات 

5 in 1  

 البالستٌك والبتروكمٌاوٌات +  معرض مستحضرات التجمٌل والمنظفات

الزجاجٌات ومستلزمات المنازل + المطاعم العالمٌة والشكوالتة والحلوٌات 

 الطباعة والتغلٌف + المالبس والجلود + المفروشات والستائر + 

   شركة بٌرامٌدس

   شركة بٌرامٌدس

 

   شركة بٌرامٌدس

 

 منظم املعرض اسم املعرض تاريخ املعرض


