שם התערוכה

שם המארגן

מועד התערוכה

24-25/01/2017

הכנס השנתי
של איגוד השיווק
הישראלי
אירוע MUNI

25/01/2017

יריד הוועדים 2017

איגוד השיווק
הישראלי הפקה:
טרגט מרקט
המרכז לשלטון
מקומי
 ICXהמרכז
הבנ"ל לכנסים
ישראל דיפנס
ערוצים לשיווק
ממוקד

ינואר 2017
10/01/2017

 30/01-01/02/2017סייברטק 2017
 31/01-01/02/2017פרויקטים מגזר
מוסדי
פברואר 2017
ארטרא בע"מ
 IMTMתערוכת
7-8/02/2017
התיירות הבינלאומית
HRUS
יריד משאבי אנוש
8/02/2017
ברלה יבוא ושיווק
סגנון ועיצוב
21-23/02/2017
חפצי נוי
עמותת בני ברוך
קונגרס קבלה
21-23/02/2017
קבלה לעם
קבוצת משוב
קלינטק
22-23/02/2017
ערוצים לשיווק
 28/02-01/03/2017אחזקה תעשיה
ממוקד
ובטיחות
מרץ 2017
קבוצת י.י .שטיר
ישראכם אנליזה
7-8/03/2017
כנס  MED IN ISRAELמכון הייצוא
7-8/03/2017
 הכנס הבינלאומיה 4-למכשור
ומחשוב רפואי
Toy Time
14-16/3/17
מרכז הירידים
תערוכת הצעצועים
המרכזית לקהל
מקצועי
אפריל 2017
תערוכת ישראל
11-15/04/2017
גרופ תערוכות
וירידים
רב מוטור
אוטומוטור
12-15/04/2017
מאי 2017
קבוצת י.י .שטיר
אביליטק
8-9/05/2017
איי.אס.ג'י בע"מ
10/05/2017
CHIPEX2017
הכנס הבינלאומי
לתעשיות המיקרו
אלקטרוניקה
בישראל
כינוס תזונה מונעת ד"ר )י.ס( השקעות
17-18/05/2017
איחוד כוחות ה 15-ויזום
ניו טק מגזין גרופ
ניו טק
23-24/05/2017
יוני 2017
ISDEF
6-8/06/2017
ת.ש ישראל דיפנס
כנס הזהב
12/06/2017
גולד אקספו בע"מ
21/06/2017
27-28/06/2017
יולי 2017
4-7/07/2017
ספטמבר 2017
12-14/09/2017

אוקטובר 2017
24-26/10/2017

כנס אמזון 2017
פרש אגרומשוב
ביוטי סיטי 2017

נובמבר 2017
 31/10-02/11/2017תערוכת טכנולוגיה
2017
7-9/11/2017
13-14/11/2017
21-23/11/2017

בייבילנד
כנס מהנדסי בנייה
ותשתיות
טימבר

 03-5615310קהל מקצועי
 03-6365777קהל מקצועי
ורחב
 03-6949500קהל מקצועי
 03-7671857קהל מקצועי
 03-7525055קהל מקצועי
 03-6384444קהל מקצועי
ורחב
 0722-555225קהל מקצועי
 08-9439349קהל מקצועי
 03-9220618קהל רחב
 08-6273838קהל מקצועי
 03-7525055קהל מקצועי
 03-5626090קהל מקצועי
 03-5142830קהל מקצועי

 03-6404410קהל מקצועי

 03-9639999קהל רחב
 03-6430530קהל רחב
 03-5626090קהל מקצועי
 09-7454007קהל מקצועי

 03-5109696קהל מקצועי
 09-7882288קהל מקצועי

 03-6914564קהל מקצועי
קהל ממוקד
*5752
– גיל הזהב
אנשים ומחשבים  03-7330733קהל מקצועי
 08-6273838קהל מקצועי
קבוצת משוב

סופר פארם

תערוכת ווטק ישראל מרכז הירידים
וכנס תערוכות
2017

תערוכה דנטלית

טלפון קהל מקצועי
 /קהל רחב

 09-9725151קהל רחב
 03-6404641קהל מקצועי

איטקס שירותי
תערוכות ומידע
) (1991בע"מ

 03-6882929קהל מקצועי

מרכז הירידים

 03-6404637קהל מקצועי

פיליפ חדד יועצים  09-9726770קהל רחב
איגוד המהנדסים 054-6701004 /קהל מקצועי
הפקה אורטרא
 03-6882929קהל מקצועי
איטקס שירותי
תערוכות ומידע

הלוח מעודכן ליום  01.01.2017יתכנו שינויים ותוספות .לעדכונים שוטפים הכנסו לאתר מרכז הירידים www.fairs.co.il

