لیست نمایشگاه های بین املللی اتریش در سال ۲۰۱۹
نوع

برگزار کننده

مکان

زمان

نام نمایشگاه

نمایشگاه

لینز

 9.01.12.01.2019

نمایشگاه تجهیزات
اسکی و کوهنوردی

ALPITECH

وین

 10.01.13.01.2019

نمایشگاه اوقات فراغت
وین

Ferien-Messe Wien

وین

 10.01.13.01.2019

نمایشگاه اتومبیل وین

Vienna Autoshow

اینسبروک

 12.01.13.01.2019

نمایشگاه تزئینات و
تجهیزات دکور و برگزاری
مراسم

Hochzeiten & Feste
2019

سالزبورگ

 16.01.19.01.2019

نمایشگاه تخصصی
صنعت اتومبیل
سالزبورگ

AutoZum

اینسبروک

 17.01.20.01.2019

دوره - ۲۲نمایشگاه
هنرهای معاصر -قرون
 ۱۹تا - ۲۱

– ART INNSBRUCK
Internationale Messe
für Kunst des 19.–21.
Jhdt – 22. Auflage

گراتز

 17.01.20.01.2019

نمایشگاه تجهیزات
ساختمانی

Häuslbauermesse

بوزن

 23.01.26.01.2019

نمایشگاه تجهیزات و
تاسیسات ساختمانی-
تهویه و انرژی های
جدید در ساخت

KLIMAHOUSE

ساختمان کنگره
سالزبورگ

 27.01.28.01.2019

نمایشگاه دکوراسیون
داخلی و پارچه های مبل
و پرده

belétage

اوبروارت

 31.01.3.02.2019

 - ۲۹نمایشگاه ساخت و
ساز و تجهیزات
ساختمانی

29. Baumesse
Oberwart

اینسبروک

 1.02.3.02.2019

ششمین نمایشگاه
تجهیزات ساختمانی با
رویکرد صرفه جویی در
انرژی

& 6. Tiroler Hausbau
Energie Messe
Innsbruck 2019

رید

 1.02.3.02.2019

نمایشگاه اتومبیل رید

Automesse

سالزبورگ

 7.02.10.02.2019

نمایشگاه ساخت و ساز
سالزبورگ

Bauen&Wohnen
Salzburg

ولز

 9.02.10.02.2019

فستیوال موتورسیکلت و
دوچرخه اتریش

Bike Festival Austria

ردیف
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

13

14

وین

 14.02.17.02.2019

نمایشگاه ساختمان و
انرژی  -وین

Bauen & Energie
Wien

سالزبورگ

 21.02.24.02.2019

نمایشگاه اتومبیل های
4WD

Absolut allrad

سالزبورگ

 21.02.24.02.2019

نمایشگاه ماهیگیری و
شکار

Die Hohe Jagd
&Fischerei

کالگنفورت

 22.02.24.02.2019

نمایشگاه معرفی شرکت
های ساختمانی

Häuslbauermesse

ولز

27.02. -

نمایشگاه تخصصی -
صرفه جویی در انرژی در
حوزه ساخت و ساز -ولز

Energiesparmesse,
SHK Fachtag

ولز

28.02. -

نمایشگاه تخصصی -
صرفه جویی در انرژی در
حوزه ساخت و ساز -ولز

Energiesparmesse,
Bau- und SHK
Fachtag

ولز

 1.03.3.03.2019

نمایشگاه انرژی های
تجدید پذیر ولز

Energiesparmesse

دورنبیرن

 8.03.10.03.2019

کوم باو -نمایشگاه
تخصصی عمران و
معماری

com:bau – Die Messe
für Architektur,
Bauhandwerk,
Energie und
Immobilien

رید

 8.03.10.03.2019

نمایشگاه ورزش و تفریح

Sport & Fun

وین

 9.03.17.03.2019

نمایشگاه دکوراسیون
داخلی

Wohnen & InterieurMesse

ولز

 13.03.16.03.2019

نمایشگاه صنایع دستی

Handwerk

سالزبورگ

 13.03.15.03.2019

نمایشگاه تخصصی
تاسیسات نور  ،چراغ و
روشنایی

Powerdays

وین

 16.03.17.03.2019

نمایشگاه امکالک

Wiener
Immobilienmesse

سالزبورگ

 22.03.24.03.2019

نمایشگاه اتومبیل
سالزبورگ

Auto Messe Salzburg

سالزبورگ

 22.03.24.03.2019

نمایشگاه باغ و
جنگلداری

Garten Salzburg

ولز

 29.03.31.03.2019

نمایشگاه نوآوری

Kreativmesse

ولز

 29.03.31.03.2019

نمایشگاه کیک و شیرینی

Kuchenmesse

2

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

گراتز

30.03. -

نمایشگاه شرکت های
دانش بنیان و نو پا -
کارآفرینان

Gründermesse

کالگنفورت

 5.04.7.04.2019

نمایشگاه اتومبیل و
موتورسیکلت

Auto & Bike

ولز

 5.04.7.04.2019

نمایشگاه گل و گیاه

Blühendes Österreich

کالگنفورت

 5.04.7.04.2019

نمایشگاه اوقات فراغت

Freizeitmesse

ولز

 5.04.7.04.2019

نمایشگاه اوقات فراغت و
سفرهای کوتاه

Urlaub und Camping

گراتز

 6.04.7.04.2019

نمایشگاه محصوالت
آرایشی و بهداشتی

Trends of Beauty

رید

 13.04.14.04.2019

نمایشگاه خدمات
ساملندان

50 Plus

رید

 13.04.14.04.2019

نمایشگاه غذا و مواد
غذایی

Guten Appetit

ولز

 26.04.28.04.2019

نمایشگاه خانه های پیش
ساخته

Modellbau Wels

اینسبروک

 8.05.10.05.2019

نمایشگاه محصوالت
کوهنوردی و تجهیزات

)Interalpin 2019 (22.

ویزلبورگ

 11.05.12.05.2019

نمایشگاه سگ های
تربیت شده

Intern.
Rassehundeschau des
ÖKV

تیرول

 24.05.26.05.2019

نمایشگاه گل و گیاه
تیرول ۲۰۱۹

Tiroler Gartentage
2019

ولز

 30.05.2.06.2019

نمایشگاه اسب و
محصوالت و تجهیزات
اسب سواری

Pferd Wels

دورنبیرن

6.06. -

نمایشگاه خدماتی حوزه
بازاریابی

Dienstleistungsbörse
für Marketing und
Kommunikation

اینسبروک

 14.06.16.06.2019

نمایشگاه محصوالت
انرژی و سبک زندگی
پایدار

ÖKO FAIR TIROL Die
Messe für
nachhaltiges LEBEN
2019

رید

 4.09.8.09.2019

نمایشگاه بین املللی
صنایع و محصوالت
کشاورزی

– Rieder Messe
Internat.
Landwirtschafts- und
Herbstmesse

اینسبروک

 16.09.19.09.2019

نمایشگاه تخصصی،
هتل داری ،خدمات
رستورانی و طراحی

fafga’19 – Fachmesse
für Gastronomie,
Hotel und Design

33

34

35
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41

42

43

44

45

46

47

48

49

ویزلبورگ

 27.09.29.09.2019

نمایشگاه عمرانی
ساخت وانرژی

Bau & Energie

ولز

 27.09.29.09.2019

نمایشگاه اتومبیل های
کالسیک

Classic Austria

سالزبورگ

 28.09.29.09.2019

نمایشگاه مواد غذایی
سالزبورگ

Kulinarik Salzburg

سالزبورگ

 28.09.29.09.2019

نمایشگاه ورزش و
دستگاه های ورزشی

Sportmesse Salzburg

بوزن

 14.10.17.10.2019

نمایشگاه هتل و هتل
داری

HOTEL

ولز

 16.10.20.10.2019

نمایشگاه اتومبیل های
کاروان و مسافرتی

Caravan Salon Austria

رید

 19.10.20.10.2019

نمایشگاه واحد های
ساختمانی پیش ساخته

Modellbaumesse

گراتز

29.10. -

نمایشگاه تجارت

Businessmesse

اوبروارت

 8.11.10.11.2019

نمایشگاه مواد غذایی و
خوراکی

13. Genuss
Burgenland

اوبروارت

 8.11.10.11.2019

نمایشگاه آتش نشانی و
تجهیزات

2. Feuerwehrmesse
Oberwart

رید

 8.11.10.11.2019

نمایشگاه ساخت و ساز

Haus & Bau

اینسبروک

 9.11.10.11.2019

نمایشگاه کوهنوردی و
تجهیزات

– 14. Alpinmesse
Alpinforum 2019

گراتز

 9.11.10.11.2019

نمایشگاه صنایع دستی

Geschenk und
Handwerk

کالگنفورت

 15.11.17.11.2019

نمایشگاه سالمت -
بهداشت ،ورزش و سبک
زندگی

Gesund Leben

ویزلبورگ

 18.11.19.11.2019

نمایشگاه محصوالت
غذایی ارگانیگ

bio ÖSTERREICH

بوزن

 21.11.24.11.2019

نمایشگاه محصوالت
غذایی ارگانیگ

BIOLIFE

سالزبورگ

 30.11.1.12.2019

نمایشگاه موتورسیکلت

Biker-s-World

50

51
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65

B2C= Business to
Consumer
B2B= Business to
Business
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