
 Ресей Федерациясының 2019 жылға жоспарланған іс-шаралары 
№ Іс-шаралар Іс-шаралар туралы Сайт Күні Қала 
1 2019 ж. 

жаңғыртылатын  

энергетика және  

электр көлігі 

Жаңғырмалы энергетика мен 

электр көлігіне арналған 

жабдықтар мен 

технологиялардың 

халықаралық көрмесі. 

https://www.renwex. 

ru/ 

18-20 маусым 

аралығында 

Мәскеу 

2 Printech 2019-баспа 

және жарнамалық 

өндіріске арналған 

жабдықтар, 

технологиялар мен 

материалдардың 

халықаралық көрмесі 

Printech-Ресейде полиграфияға, 

полиграфиялық материалдарға, 

технологияларға, баспа 

өндірісінде және жарнамалық 

конструкцияларды өндіруде 

қолданылатын материалдарға 

арналған жабдықтардың кең 

спектрін көрсететін баспа 

жабдығының жалғыз көрмесі. 

 

http://www.printech-expo.ru/ru-RU/ 18-21 маусым 

аралығында 

Мәскеу 

3 Мосшуз. 2019 жазы -

халықаралық аяқ-

киім, аксессуарлар 

және жинақтаушылар 

көрмесі 

Мосшуз көрмесі 4 күн ішінде әр 

түрлі баға сегменттеріндегі 

ағымдағы аяқ-киім және 

былғары галантерея трендтері 

туралы барынша ақпарат алуға 

тамаша мүмкіндік береді. 

https://mosshoes.co 

m/ 

18-20 маусым 

аралығында 

Мәскеу 

4 Проволока Россия 

2019 - сым, кабель 

және метбұйымдарды 

өндіруге және өңдеуге 

арналған 

жабдықтардың 

халықаралық көрмесі 

Wire Russia/Проволока Ресей 

көрмесі Ресей, ТМД және 

жақын шетелдерден келген 

кабель саласының мамандары 

арасында сөзсіз беделге ие 

болды. 

http://www.wire-russia.ru/380 18-20 маусым 

аралығында 

Мәскеу 

5 RosUpack 2019 -

халықаралық орау 

индустриясы көрмесі 

RosUpack орау 

индустриясының көрмесі-

экспоненттер саны және бейіні 

http://www.rosupack 

.com/ 

18-21 маусым 

аралығында 

Мәскеу 



бойынша елдегі ең кең 

көлемдісі. 

6 Индустрия камня 

2019 - 

халықаралық көрмесі 

ИНДУСТРИЯ КАМНЯ  -  бұл 

«ЭКСПОКАМЕНЬ» 

халықаралық көрмесінің, 

Ресейдегі ең маңызды көрменің 

және табиғи тасты өндіру және 

өңдеу саласындағы әлемдегі ең 

ірі көрмелердің бірі. 

http://www.totalexpo 

.ru/expo/6507.aspx 

25-28 маусым 

аралығында 

Мәскеу 

7 Энергетика және 

электротехника 2019 -

халықаралық 

мамандандырылған 

көрме 

 http://energetika-restec.ru/ 25-28 

маусымаралығында 

Санкт-

Петербург 

8 Russian Elevator Week 

2019- халықаралық 

лифт және көтергіш 

жабдықтар көрмесі 

Ресей және шетелдік 

нарықтарда қазіргі заманғы 

көтергіш – көлік 

жабдықтарының барлық 

спектрін ілгерілетуге 

бағытталған Ресейдің лифт 

индустриясының басты іскерлік 

оқиғасы. 

https://worldexpo.pr 

o/russian-elevatorweek-2019 

26-28 маусым 

аралығында 

Мәскеу 

9 Иннопром. 

 2019 металл өңдеу -

халықаралық 

өнеркәсіптік көрме 

ИННОПРОМ-Ресейдегі басты 

индустриялық, сауда 

және экспорттық алаң. 

https://www.innopro 

m.com/ 

8-11 шілде 

аралығында 

Екатеринбург 

10 Агрорусь 2019 -

халықаралық 

агроөнеркәсіп көрме-

жәрмеңкесі 

«АГРОРУСЬ» көрмесі − АӨК 

шаруашылық жүргізудің шағын 

түрлерінің мүмкіндіктерін 

көрсету, тәжірибе алмасу және 

саланың даму 

перспективаларын талқылау 

үшін Ресейдің ірі көрме алаңы. 

https://agrorus.expof 

orum.ru/ 

10-12 шілде 

аралығында 

Санкт-

Петербург 



11 Бүкілресейлік егіс 

күні 2019 - 

халықаралық 

агротехнологиялық 

көрме 

Егіс күні алаңында ауыл 

шаруашылығы машиналарын 

жасау мен селекцияның үздік 

үлгілері, өсімдік 

шаруашылығы, мал 

шаруашылығы және қайта 

өңдеу саласының озық 

технологиялары көрсетіледі. 

https://rynokapk.ru/exhibitions/in 

ternal/allrusdp19/ 

10-12 шілде 

аралығында 

Санкт-

Петербург 

12 ИнтерЮвелир 2019 -

зергерлік 

индустрияның 

халықаралық көрмесі 

Сочидегі «ИнтерЮвелир» 

көрмесі-бұл қырлары жарқырап 

тұратын, әр адам үшін аса 

құнды асыл тас алмаз. 

http://www.exponet. 

ru/exhibitions/byid/ 

jewellerso/jewelle 

rso2019/index.ru.ht 

ml 

24-28 шілде 

аралығында 

Сочи 

13 Euro Shoes Premiere 

Collection. Жаз 2019 - 

халықаралық аяқ 

киім көрмесі 

Euro Shoes-бұл Ресей мен таяу 

шетел елдерінің байерлерімен 

өндірушілер мен көтерме сауда 

жеткізушілерінің кездесуі мен 

келісім-шарттарын жасауға 

арналған жетекші алаң. 

https://www.eurosho 

es-moscow.ru/ 

26-29 тамыз 

аралығында 

Мәскеу 

14 MIMS Automechanika 

Moscow 

2019 - автокөліктерге 

техникалық қызмет 

көрсетуге арналған 

қосалқы бөлшектер, 

автокомпоненттер, 

жабдықтар мен 

тауарлардың 

халықаралық көрмесі 

Ресей мен Шығыс Еуропа 

елдерінде көлік құралдарына 

техникалық қызмет көрсетуге 

арналған қосалқы бөлшектер, 

автокомпоненттер, жабдықтар 

мен тауарлардың жетекші 

көрмесі. 

https://automechanik 

a.ru.messefrankfurt.c 

om/moscow/ru.html? 

utm_source=expoma 

p.ru 

26-29 тамыз 

аралығында 

Мәскеу 

15 Мұнай, газ. Мұнай 

химиясы 2019 - 

халықаралық 

Татарстан мұнай-газ-

Мұнай және газ өндіру. 

Мұнайды, мұнай өнімдерін 

және газды жинау және 

тасымалдау. Мұнай мен Газды 

http://oilexpo.expoka 

zan.ru/ 

2-4 қыркүйек 

аралығында 

Казань 

https://rynokapk.ru/


химия форумы 

аясындағы 

мамандандырылған 

көрме 

өңдеу.Құбыр арматурасы. 

Бақылау өлшеу жабдығы және 

метрология. Ғылыми-зерттеу 

және оқу орындары. 

16 Интеравто 2019 – 

автокөлік 

индустриясының 

халықаралық көрмесі 

«Интеравто» 

автокомпоненттердің, көлікжай 

және сервистік жабдықтардың, 

жөндеу, автохимия, лак-бояу 

өнімдері мен саланың басқа да 

бағыттарына арналған шығын 

материалдарының ресейлік 

және шетелдік өндірушілердің 

жаңа әзірлемелерін ұсынады. 

http://www.interauto 

- 

expo.ru/interauto/ex 

hibition/ 

2-5 қыркүйек 

аралығында 

Мәскеу 

17 Интерпластика 

Казань  

2019 - пластмасса мен 

каучукты өндіруге 

және өңдеуге 

арналған 

жабдықтардың 

халықаралық 

мамандандырылған 

көрмесі 

Белгілі салалық оқиғаға 

айналған «Интерпластика 

Казань» көрмесі бесінші рет 

полимерлік саланың 

компаниялары мен мамандары 

үшін өз есігін ашады, бұл 

көрмеде Сіз өндірістік 

шешімдеріңізді және жаңа 

технологияларды көрсете 

аласыз. 

https://expomap.ru/ 

expo/ 

interplastikakazan-2019/ 

2-4 қыркүйек 

аралығында 

Казань 

18 Эксподрев 2019 - 

ағаш өңдеу және 

жиһаз өнеркәсібіне 

арналған 

технологиялар мен 

жабдықтардың 

халықаралық 

мамандандырылған 

көрмесі 

«ЭКСПОДРЕВ» - ағаш 

дайындау, ағаш өңдеу және 

жиһаз өнеркәсібі үшін 

жабдықтардың жаңа үлгілерін 

көрсетуге арналған тиімді алаң. 

https://www.krasfair. 

ru/events/expodrev/ 

3-6 қыркүйек 

аралығында 

Красноярск 

19 Comtrans 2019 - COMTRANS 2019-ның 200-ден http://www.comtrans 3-7 қыркүйек Мәскеу 

https://expomap.ru/


коммерциялық 

автокөліктің 

халықаралық көрмесі 

астам ресейлік және шетелдік 

қатысушылары өз стендтерінде 

коммерциялық автокөліктердің 

кең спектрін ұсынады. 

expo.ru/ аралығында 

20 Демалыс Leisure 2019 

- 

халықаралық 

туристік көрме 

Бұл жерде кәсіпқой мамандар 

кездеседі — жетекші 

операторлар, туристік 

агенттіктер, ұлттық кеңселер 

мен туризм әкімшіліктері, 

отельерлер, сақтандыру 

компаниясы және брондау 

жүйесі. 

https://www.tourism 

expo.ru/leisure/ 

10-12 қыркүйек 

аралығында 

Мәскеу 

21 Импорт алмастыру 

2019 - 

халықаралық 

мамандандырылған 

көрме 

«Импортты алмастыру» 

шетелдік нарықтарда лайықты 

бәсекелес ретінде ресейлік 

өндірістің мүмкіндіктерін 

көрсетеді. 

http://www.imzamexpo. 

ru/import/exhib 

ition/ 

10-12 қыркүйек 

аралығында 

Мәскеу 

22 Stylish Home. Gifts. 

Күз 2019- премиум-

класстағы үйге 

арналған 

тауарлардың 

халықаралық 

мамандандырылған 

көрмесі 

STYLISH HOME. 

GIFTSхалықаралық 

мамандандырылған көрмесі - 

интерьер және жиһаз, ыдыс-аяқ 

және үстел декоры, сыйлықтар, 

жарықтандыру, тоқыма және 

аксессуарларкөрмесі. 

http://styhome.ru/ 10-12 қыркүйек 

аралығында 

Мәскеу 

23 Interlight Moscow 

powered by Light + 

Building 2019 - 

сәндік және 

техникалық 

жарықтандыру, 

электротехника және 

ғимараттарды 

Interlight Russia келесі 

экспозициялармен ұсынылған: 

- техникалық жарықтандыру 

- сәндік жарықтандыру 

- компоненттер 

- LED технологиялар 

- электр шамдары 

https://interlightmoscow. ru.messefra 

nkfurt.com/moscow/ 

ru.html 

10-13 қыркүйек 

аралығында 

Мәскеу 



автоматтандырудың 

халықаралық көрмесі 

24 MIOF. Күз 2019 - 

Мәскеу халықаралық 

оптикалық көрмесі 

Медициналық оптиканың 

әлемдік брендтерінің 

дистрибьюторларын көтерме 

және бөлшек сауда өкілдерімен 

кездесуге арналған жетекші 

отандық алаң. 

http://www.opticaexpo.ru/optica/exhibi 

tion/ 

10-12 қыркүйек 

аралығында 

Мәскеу 

25 RUBAE 2019 -

халықаралық 

іскерлік авиация 

көрмесі 

Ресейлік Бизнес-Авиация 

Көрмесі-бұл бірыңғай алаңда 

осы сегменттің барлық 

өкілдерімен кездесуге бірегей 

мүмкіндік беретін Ресей мен 

ТМД елдеріндегі жалғыз 

салалық оқиға. 

https://rubae.ru/ru/ 11-13 қыркүйек 

аралығында 

Мәскеу 

26 Медицина және 

косметология 2019 - 

халықаралық 

көрме 

Негізгі тақырыптық бөлімдер: 

Клиникаларды, кабинеттерді 

және дәріхана мекемелерін 

жарақтандыруға арналған 

медициналық жабдықтар мен 

құралдар. Емдеу және 

диагностикалық жабдықтар, 

аспаптар. Стоматология, тіс 

техникасының зертханалары 

және материалдары. 

Ортопедиялық және оңалту 

жабдықтары. 

 12-14 қыркүйек 

аралығында 

Калининград 

27 Жасыл химия 2019 - 

химия өнеркәсібі мен 

ғылымының 

халықаралық көрмесі 

«ЖАСЫЛ ХИМИЯ» 

«Экспоорталық» 

ұйымдастыратын химия 

өнеркәсібі мен ғылымының 

халықаралық көрмелерінің 

бөлігі болып табылады. 

https://www.chemist 

ry-expo.ru/ru/green/ 

16-19 қыркүйек 

аралығында 

Мәскеу 

http://www.opticaexpo.ru/


28 Пластмасса 

индустриясы 2019 - 

полимерлер мен 

пластмассаларды 

өндіру мен өңдеуге 

арналған шикізат пен 

жабдықтардың 

халықаралық көрмесі 

Көрменің тақырыбы химия 

кешенінің барлық салаларын 

қамтиды, сонымен қатар 

өнеркәсіптің түрлі салаларында 

қолданылатын химия 

ғылымының қазіргі 

жетістіктерінің толық көрінісін 

көрсетеді. 

https://www.chemist 

ry-expo.ru/ru/about/ 

16-19 қыркүйек 

аралығында 

Мәскеу 

29 ХимМаш. Сорғылар 

2019-жалықаралық 

химиялық машина 

жасау және сорғылар 

көрмесі 

«ХИММАШ-СОРҒЫЛАР» 

халықаралық 

мамандандырылған көрмесі 

қазіргі заманғы жабдықтарды, 

технологиялық желілерді және 

химиялық, мұнай-химия, мұнай 

өңдеу, мұнай-газ өндіру 

салаларының өнімдерін 

өндіруге және өңдеуге арналған 

қондырғыларды көрсетеді. 

https://www.chemist 

ryexpo.ru/ru/khimmas 

h/ 

16-19 қыркүйек 

аралығында 

Мәскеу 

30 РАДЭЛ 2019 – 

«Радиоэлектроника 

және аспап жасау» 

халықаралық 

мамандандырылған 

көрмесі 

RADEL халықаралық көрмесі-

электронды компоненттер мен 

жинақтаушылардың, баспа 

платаларының, 

материалдардың, 

технологиялардың, 

жабдықтардың, қызметтердің, 

сертификаттаудың, 

радиоэлектроника мен аспап 

жасаудағы сервистің 

мамандандырылған көрмесі. 

http://radelexpo.ru/e 

xibition/about/ 

17-19 қыркүйек 

аралығында 

Санкт-

Петербург 

31 Термоөңдеу 2019-

халықаралық 

мамандандырылған 

термоөңдеуге 

Термоөңдеу-Ресейдегі жалғыз 

халықаралық 

мамандандырылған жабдықтар 

мен материалдарды термоөңдеу 

http://www.htexporu 

s.ru/ 

17-19 қыркүйек 

аралығында 

Мәскеу 



арналған 

технологиялар мен 

жабдықтардың 

көрмесі 

технологияларының көрмесі. 

32 Lesprom-Ural 

Professional 2019 - 

орман және ағаш 

өңдеу өнеркәсібіне 

арналған машиналар, 

жабдықтар мен 

технологиялардың 

халықаралық 

мамандандырылған 

көрмесі 

«LESPROM-URAL 

Professional» - орман және ағаш 

өңдеу өнеркәсібін, аралас 

салаларды дамытуға, сондай-ақ 

олардың өзара іс-қимылы үшін 

тиімді платформа құру есебінен 

ОӨК өңірлік және шетелдік 

өкілдері арасындағы өзара 

қарым-қатынасты нығайтуға 

бағытталған саланың 

мамандары үшін Орал-Сібір 

аймағындағы ірі оқиға. 

https://grandexpoura 

l.com/lesprom-ural 

17-20 қыркүйек 

аралығында 

Екатеринбург 

33 Экспомебель-Урал 

2019 -жиһаздың, 

жабдықтардың, 

жинақтаушылардың 

және оны өндіруге 

арналған 

технологиялардың 

халықаралық 

мамандандырылған 

көрмесі 

«ЭКСПОМЕБЕЛЬ-УРАЛ» — 

Урал Сібір өңіріндегі жетекші 

жиһаз, жабдықтар, 

жиынтықтаушылар және жиһаз 

өндіруге арналған 

технологиялардың 

халықаралық 

мамандандырылған көрмесі. 

https://grandexpoura 

l.com/expomebelural 

17-20 қыркүйек 

аралығында 

Екатеринбург 

34 Aquaprom-Ural 2019 -

халықаралық 

мамандандырылған 

климаттық 

жабдықтар мен 

технологиялардың 

көрмесі 

«AQUAPROM-URAL» - 

мамандардың тиімді қарым-

қатынасына және климаттық 

жабдықтар саласында дұрыс 

және салмақты шешімдер 

іздеуге арналған тамаша алаң. 

Көрме 2016 жылы GRAND 

https://grandexpoura 

l.com/aquaprom-ural 

17-20 қыркүйек 

аралығында 

Екатеринбург 



EXPO-URAL аясында өтті. 

Қазіргі уақытта 

AQUAPROMURAL көрмесі 

белсенді дамып келеді, оның 

тақырыбы кәсіби 

қоғамдастықтың 

қызығушылығын тудырады. 

35 RUBAE 2019 -

халықаралық 

іскерлік авиация 

көрмесі 

Ресейлік Бизнес-Авиация 

Көрмесі-бұл бірыңғай алаңда 

осы сегменттің барлық 

өкілдерімен кездесуге бірегей 

мүмкіндік беретін Ресей мен 

ТМД елдеріндегі жалғыз 

салалық оқиға. 

https://rubae.ru/ru/ 11-13 қыркүйек 

аралығында 

Мәскеу 

36 Алтын маусымы 2019 

- 

12-15 қыркүйек 

аралығында өтетін 

зергерлік бұйымдар 

мен fashion 

индустриясының 

халықаралық көрмесі 

Бұл көрме зергерлік саланың 

және fashion индустриясының 

жетекші кәсіпорындарының, 

сауда компанияларының, сатып 

алушылар, бөлшек және 

көтерме сауда желілері 

өкілдерінің, агенттер мен 

дистрибьюторлар кездесуінің 

орнына айналды. 

 12-15 қыркүйек 

аралығында 

Сочи 

37 Химия 2019 - химия 

өнеркәсібі мен 

ғылымының 

халықаралық көрмесі 

«ХИМИЯ» халықаралық 

көрмесі Мәскеуде 1965 жылдан 

бері өткізіліп келеді және өз 

саласындағы ең беделді 

көрмелердің бірі болып 

табылады. 

https://www.chemist 

ry-expo.ru/ 

16-19 қыркүйек 

аралығында 

Мәскеу 

38 Нева 2019 -  

кеме жасау, кеме 

қатынасы, порттар 

және мұхит пен 

«НЕВА 2019» - азаматтық кеме 

жасау, кеме қатынасы, порттар 

және мұхит пен қайраңды 

игеруқызметі негізіндегі 15-ші 

https://www.nevaint 

er.com/ 

17-20 

қыркүйекаралығында 

Санкт-

Петербург 



қайраңды игеру 

қызметі бойынша 

халықаралық көрме 

және конференция 

халықаралық көрме мен 

конференциясы. 

39 Автоматтандыру 2019 

- халықаралық 

мамандандырылған 

көрме 

Көрме 2000 жылдан бері 

өткізіліп келеді және сала 

мамандарын Ресей нарығында 

автоматтандыру құралдары мен 

жүйелеріндамыту үшін кәсіби 

бизнес-алаң ретінде 

мойындады. 

http://automationexpo.ru/ 17-19 қыркүйек 

аралығында 

Санкт-

Петербург 

40 РАДЭЛ 2019 – 

«Радиоэлектроника 

және аспап жасау» 

халықаралық 

мамандандырылған 

көрмесі 

RADEL халықаралық көрмесі – 

2001 жылдан бастап Петербург 

қаласында өтетін электронды 

компоненттер мен 

жинақтаушылардың, баспа 

платаларының, 

материалдардың, 

технологиялардың, 

жабдықтардың, қызметтердің, 

сертификаттаудың, 

радиоэлектроника мен аспап 

жасаудағы сервистің 

мамандандырылған көрмесі. 

http://radelexpo.ru/ 

 

17-19 қыркүйек 

аралығында 

Санкт-

Петербург 

41 Houseware Expo. Күз 

2019 - ыдыс-

аяқтардың, ас үйге 

мен үйге арналған 

тауарлардың, 

шаруашылық 

тауарларының 

халықаралық 

мамандандырылған 

Шығыс Еуропадағы ең ірі 

Халықаралық 

Мамандандырылған Көрме 

жобасы. 

http://housewareexpo.com/ 17-20 қыркүйек 

аралығында 

Мәскеу 

http://radelexpo.ru/


көрмесі 

42 Термоөңдеу 2019-

халықаралық 

мамандандырылған 

термоөңдеуге 

арналған 

технологиялар мен 

жабдықтардың 

көрмесі 

Термоөңдеу-Ресейдегі жалғыз 

халықаралық 

мамандандырылған жабдықтар 

мен материалдарды термоөңдеу 

технологияларының көрмесі Он 

үшінші рет өткізіледі. 

http://www.htexporu 

s.ru/ 

17-19 қыркүйек 

аралығында 

Мәскеу 

43 Heimtextil Russia 2019 

-интерьерді безендіру 

үшін маталардың 

және үй 

тоқымасының 

халықаралық көрмесі 

Heimtextil Russia-Мәскеуде 20 

жылдан астам уақыт өтіп келе 

жатқан Ресейдегі жалғыз 

мамандандырылған үй және 

келісім-шартты тоқыма 

көрмесі. 

https://heimtextilrussia.ru.messefrank 

furt.com/moscow/ru. 

html 

17-19 қыркүйек 

аралығында 

Мәскеу 

44 Lesprom-Ural 

Professional 2019 - 

орман және ағаш 

өңдеу өнеркәсібіне 

арналған машиналар, 

жабдықтар мен 

технологиялардың 

халықаралық 

мамандандырылған 

көрмесі 

«LESPROM-URAL 

Professional» - орман және ағаш 

өңдеу өнеркәсібін, аралас 

салаларды дамытуға, сондай-ақ 

олардың өзара іс-қимылы үшін 

тиімді платформа құру есебінен 

ОӨК өңірлік және шетелдік 

өкілдері арасындағы өзара 

қарым-қатынасты нығайтуға 

бағытталған саланың 

мамандары үшін Орал-Сібір 

аймағындағы ірі оқиға. 

 17-20 қыркүйек 

аралығында 

Екатеринбург 

45 Экспомебель-Урал 

2019 -жиһаздың, 

жабдықтардың, 

жинақтаушылардың 

және оны өндіруге 

арналған 

GRAND EXPO-URAL салалық 

көрмелерінің апталығы – бұл 

тек көрме ғана емес, кәсіби 

форум және конгрестік алаң 

болып табылады. 

https://grandexpoura 

l.com/ 

17-20 қыркүйек 

аралығында 

Екатеринбург 

https://heimtextilrussia.ru/


технологиялардың 

халықаралық 

мамандандырылған 

көрмесі 

46 Экспо Қонақ Үйі 2019 

- 

PIR Expo Russian 

Hospitality Week 

аясында ашық бизнес 

кәсіпқойларына 

арналған 

халықаралық көрме 

«ПИР-ОТЕЛЬ» - бұл сіздің 

қонақ үйіңіз үшін ең ауқымды 

экспозиция. Жетекші 

компаниялармен бірге, биылғы 

жылы тағы үш экспозиция 

ұсынылады: СТАРТАП 

МАРКЕТІ, ФРАНШИЗАЛАР 

БИРЖАСЫ, БАРЛЫҒЫ 

ҚОНАҚ ҮЙДІ БЕЗЕНДІРУ 

ҮШІН. Олар қонақ үйдің -

инновациялық және оның 

қонақтарына есте қаларлық 

қажеттіліктердің барлығын 

көрсетеді. 

https://pirexpo.com/ 7-10 қазан 

аралығында 

Мәскеу 

47 ПИР Экспо 2019 - 

Ресей мен ТМД-дағы 

HoReCa индустриясы 

мамандарының 

халықаралық көрмесі 

Ең үздік сарапшылар мен 

мамандарды жинайтын, 

қонақжайлылық 

индустриясының жаңа 

трендтерін беретін HoReCa 

саласындағы Ресейдегі ең ірі 

кәсіби іс-шара. 

https://pirexpo.com/ 7-10 қазан 

аралығында 

Мәскеу 

48 Indecor Moscow 2019 - 

интерьер және декор 

бұйымдарының 

халықаралық көрмесі 

b2b жетекші компаниялардан 

стильді өнім көрсетілетін, 

сондай-ақ интерьер дизайны 

мен үй-жайларды декорациялау 

индустриясындағы соңғы 

үрдістер мен жаңалықтар 

көрініс табатын іс-шара. 

https://www.indecormoscow.ru/ru-RU 9-12 қазан 

аралығында 

Мәскеу 

49 Денсаулық «ДЕНСАУЛЫҚ http://www.volgazdr 9-11 қазан Казань 

https://www.indecormoscow/


индустриясы. Казань 

2019 - жоғары 

технологиялық 

медициналық 

техника мен 

жабдықтардың 

халықаралық 

мамандандырылған 

көрмесі 

ИНДУСТРИЯСЫ. КАЗАНЬ» – 

медициналық жабдықтарды, 

материалдар мен 

фармацевтикалық 

препараттардыөндірушілер мен 

жеткізушілердің, медициналық 

және ғылыми элитаның, 

тәжірибедегі дәрігерлер мен 

Ресей мен шет елдерден келген 

мамандардың кездесу орны. 

avexpo.ru/rus/ аралығында 

50 MedHealth Expo 2019 - 

емдеу мен 

сауықтыруға 

арналған 

технологиялардың, 

жабдықтардың, 

препараттардың 

халықаралық көрмесі 

Қиыр Шығыстың басты 

медициналық көрмесі - 

MedHealth Expo, өнімді 

таныстыру және іскерлік 

серіктестерді іздеу үшін ең 

үздік бизнес–алаңды 

пайдалануға шақырады. 

 10-12 қазан 

аралығында 

Владивосток 

51 ActiveLife Expo 2019 - 

белсенді өмір салтына 

арналған тауарлар 

мен қызметтердің 

халықаралық көрмесі 

  10-12 қазан 

аралығында 

Владивосток 

52 Сән индустриясы. Күз 

2019 - халықаралық 

көрме 

Жыл сайын «Сән 

Индустриясына» 10 000-нан 

астам fashion-бизнестің маманы 

қатысады.Көрменің 5 000-нан 

астам кәсіби келушілері - 

Ресей мен ТМД елдерінен 

келген сауда, өнеркәсіп 

кәсіпорындарының басшылары, 

өңірлік желілердің топ-

менеджерлері, көтерме сатып 

http://fi-expo.ru/ 10-13 қазан 

аралығында 

Санкт-

Петербург 



алушылар, импорттаушылар 

мен дистрибьюторлары болып 

табылады. 

53 Fur Fashion Exhibition 

2019 - тон мен терінің 

халықаралық 

мамандандырылған 

көрмесі 

Ресейлік тон сән аптасының 

мақсаты-былғары-тон 

өнеркәсібі өндірісін дамыту, 

Ресей аумағында көтерме 

сатуды ілгерілету және Ресей 

өнімдерін шетелдік нарыққа 

шығару. 

https://expovizit.com/ 11-14 қазан 

аралығында 

Мәскеу 

54 Үй салайық. Күз 2019 

- 

халықаралық 

құрылыс көрмесі 

Көрме жылына екі рет өтеді: 

көктемде және 

күзде.Келушілерді 300-ден 

астам қатысушы компания, 

шоу-бағдарлама, жеңілдіктер, 

бағалы сыйлықтар ұтысы күтіп 

тұр.Экспо Сфераның-ның 

Көрме Бірлестігіне ауқымды 

аудиторияның назарын бірнеше 

рет аудару және көрмеге 

қатысушыларды мақсатты 

келушілермен қамтамасыз ету 

мүмкіндігі бар. 

http://exposfera.spb.r 

u/ 

12-13 қазан 

аралығында 

Санкт-

Петербург 

55 Weldex 2019 - 

дәнекерлеу 

материалдарының, 

жабдықтар мен 

технологиялардың 

халықаралық көрмесі 

Weldex-Ресейдегі ең ірі 

дәнекерлеу мақсатындағы 

жабдықтар мен материалдар 

көрмесі. 

https://www.weldex. 

ru/Ru 

15-18 қазан 

аралығында 

Мәскеу 

56 «Медициналық 

индустрия» 

Петербургтік 

халықаралық 

«МедИн» Петербургтік 

халықаралық форумы – 

болашақ медицинасына көшуді 

жеделдету және адамның 

https://medin.expofo 

rum.ru/ 

2019 жылдың 22-24 

қазан аралығында 

Санкт-

Петербург 



медициналық 

фармацевтикалық 

форумы 

салауатты өмір сүруін 

қамтамасыз ету жөніндегі 

жетістіктерді бағалау және 

шешімдерді әзірлеу үшін 

денсаулық сақтау саласындағы 

сарапшылық қоғамдастық 

өкілдерінің кездесу орны. 

57 Мұнай. Газ. Энерго. 

Химия. Экология. 

Өнеркәсіптік 

қауіпсіздік 2019 - 

халықаралық 

мамандандырылған 

көрме 

  16-18 қазан 

аралығында 

Альметьевск 

58 ChipEXPO 2019 - 

электроника, 

компоненттер, 

жабдықтар және 

технологиялар 

бойынша 

халықаралық көрме 

ChipEXPO 2019 электроника, 

компоненттер, жабдықтар мен 

технологиялар көрмесі ресейлік 

және шетелдік компаниялардың 

мамандандырылған және 

тақырыптық экспозицияларын 

біріктіреді. 

http://www.chipexpo 

.ru/ 

16-18 қазан 

аралығында 

Мәскеу 

59 МВМК 2019 -

халықаралық 

мамандандырылған 

жиһаз көрмесі 

  16-18 қазан 

аралығында 

Ялта 

60 Шығармашылық 

атмосферасы. Күз 

2019-халықаралық 

сату көрмесі 

«Шығармашылық 

атмосферасы» мастер-класстар, 

лекциялар және танымал 

хендмейдерлермен 

шығармашылық кездесулерді 

қамтиды. Екатерина 

Королькова жібек 

флористикасының негіздерін 

https://atmosferatvor 

chestva.ru/ 

17-20 қазан 

аралығында 

Мәскеу 



үйретеді. «Ирис» дүкен-

шеберханасы интерьер 

заттарын декорациялау 

бойынша мастер-классқа 

шақырады. 

61 Мінсіз үй 2019 - 

әрлеу 

материалдарының, 

жиһаздардың, 

интерьер және дизайн 

бұйымдарының 

халықаралық 

мамандандырылған 

көрмесі 

Көрмеде жиһаз өндіруге 

арналған жабдықтар, 

технологиялар мен 

материалдардың толық спектрі, 

сондай-ақ жиһаз өнімдерінің 

кең ассортименті көрсетіледі. 

http://expokazan.ru/ 17-19 қазан 

аралығында 

Казань 

62 Қала сыртында. Күз 

2019 - қала 

сыртындағы үй 

құрылысының 

халықаралық көрмесі 

«Қала сыртындағы» көрмесі-

бұл қысқа мерзімде әлеуетті 

сатып алушыларды табудың 

және сұраныстың маусымдық 

құлдырауын өтеудің тиімді 

тәсілі. 

https://www.zagorod 

om-expo.com/ruRU/ 

19-20 қазан 

аралығында 

Санкт-

Петербург 

63 Аяқ-киім. Тері әлемі. 

Күз 2019 - 

халықаралық аяқ 

киім және 

былғарыдан жасалған 

дайын бұйымдар 

көрмесі 

Жылына екі рет сәнді аяқ киім 

мен былғары галантерея 

өндірісі саласындағы әлемдік 

көшбасшылар Ресей мен ТМД 

елдерінің көтерме 

компаниялары мен сауда 

фирмаларының өкілдеріне 

кездесу тағайындайды. 

http://www.obuvexpo.ru/ 21-24 қазан 

аралығында 

Мәскеу 

64 Жарнама 2019 - 

халықаралық 

мамандандырылған 

көрме 

20 жылдан астам саланың даму 

бағытын анықтайтын және 

жарнама саласындағы 

инновациялық өнімдер мен 

қызметтердің барлық алуан 

https://www.reklama 

-expo.ru/ 

21-24 қазан 

аралығында 

Мәскеу 



түрлілігін көрсететін жарнама 

индустриясы саласындағы 

Ресей мен ТМД елдеріндегі ірі 

халықаралық көрме болып 

табылады. 

65 Технофорум 2019 - 

«Құрылмалық 

материалдарды өңдеу 

жабдықтары мен 

технологияларының» 

халықаралық 

мамандандырылған 

көрмесі 

«Технофорум» —табиғи және 

жасанды материалдарды-

металл, ағаш, тас, шыны және 

пластика және т. б. өңдеуге 

арналған жабдықтардың, 

аспаптар мен құрал-

саймандардың барлық спектрін 

бір алаңда ұсынатын Ресейдегі 

жалғыз көрме. 

https://www.technof 

orum-expo.ru/ 

21-24 қазан 

аралығында 

Мәскеу 

66 Урал Энергетикасы 

2019 - 

халықаралық көрме 

Уфа форумы жыл сайын 

халықаралық және федералдық 

деңгейдегі 200-ден астам 

сарапшыларды, салалық 

министрліктердің өкілдерін, 

Башқұртстан энергетикалық 

компанияларының топ 

менеджменті мен еліміздің 

көптеген өңірлерінің өкілдерін 

жинайды. 

https://energobvk.ru/ 22-25 қазан 

аралығында 

Уфа 

67 Interpolitex 2019 - 

мемлекет қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету 

құралдарының 

халықаралық көрмесі 

Бұл беделді форум дәстүрлі 

түрде қызметі ұлттық 

қауіпсіздікті қамтамасыз 

етумен тікелей байланысты 

құқық қорғау органдары мен 

арнайы бөлімшелер үшін 

ресейлік және шетелдік 

жетекші арнайы техника мен 

қару-жарақты өндірушілердің 

http://www.interpolit 

ex.ru/ 

22-25 қазан 

аралығында 

Мәскеу 



назарын аударады. 

68 ExpoCoating Moscow 

2019 - беттерді өңдеуге 

және жабындарды 

жағуға арналған 

технологиялар, 

жабдықтар мен 

материалдардың 

халықаралық көрмесі 

ExpoCoating Moscow- беттерді 

өңдеу, жабынды жағу және 

гальваникалық өндірістер үшін 

материалдар мен 

жабдықтардың Ресейдегі 

жалғыз көрмесі. 

https://www.expocoa 

ting-moscow.ru/ruRU 

22-24 қазан 

аралығында 

Мәскеу 

69 FastТec 2019 -

халықаралық бекіту 

бұйымдарының 

көрмесі 

FastTec-қысқа мерзімде бекіту 

және қосу элементтері 

саласындағы жаңалықтармен 

танысуға, жаңа жеткізушілерді 

табуға және тиімді мәмілелер 

жасауға мүмкіндік беретін 

тиімді бизнес алаң. 

https://www.fasttec.r 

u/ru-RU 

22-24 қазан 

аралығында 

Мәскеу 

70 NDT Russia 2019 - 

бұзбай бақылауға 

және техникалық 

диагностикаға 

арналған 

жабдықтардың 

халықаралық көрмесі 

NDT Russia-Ресей мен жақын 

шетелдердегі бұзылмайтын 

бақылау саласындағы ең 

ауқымды оқиға. 

https://ndtrussia.ru/ru-RU/ 22-24 қазан 

аралығында 

Мәскеу 

71 PCVExpo 2019 - 

халықаралық көрме 

«Сорғылар. 

Компрессорлар. 

Арматура. Жетектер 

және 

Қозғалтқыштар» 

PCVExpo- химиялық және 

мұнай-газ өнеркәсібі, 

энергетика, металлургия, 

машина жасау, құрылыс кешені 

кәсіпорындары, сондай-ақ 

инженерлік желілерді 

жобалаумен, салумен және 

пайдаланумен айналысатын 

ұйымдар үшін өнеркәсіптік 

сорғылардың, 

https://www.pcvexp 

o.ru/ru-RU/ 

22-24 қазан 

аралығында 

Мәскеу 



компрессорлардың және құбыр 

арматураларының, сондай-ақ 

жетектер мен 

қозғалтқыштардың Ресейдегі 

жалғыз халықаралық көрмесі. 

72 Testing & Control 2019 

- 

сынау және бақылау-

өлшеу 

жабдықтарының 

халықаралық көрмесі 

Testing & Control-Ресейдегі ең 

ірі сынақ және бақылау-өлшеу 

жабдықтарының көрмесі. 

https://www.testingcontrol.ru/ru-RU/ 22-24 қазан 

аралығында 

Мәскеу 

73 Қуатты электроника 

2019-қуатты 

электроника 

компоненттері мен 

модульдерінің 

халықаралық көрмесі 

«Қуатты Электроника» - 

өнеркәсіптің түрлі салаларына 

арналған қуатты электроника 

компоненттері мен 

модульдерінің Ресейдегі 

жалғыз мамандандырылған 

көрмесі. 

https://powerelectron 

ics.ru/ru-RU/ 

22-24 қазан 

аралығында 

Мәскеу 

74 Мұнай өндіру. 

Мұнай өңдеу. Химия 

2019 - халықаралық 

көрме-форумы 

2006 жылдан бастап «Мұнай 

өндіру. Мұнай өңдеу. Химия» 

көрмесі Самара облысындағы 

мұнай саласының беделді 

алаңы мәртебесін жеңіп алды 

және табысты сақтап келеді, 

бейінді өнеркәсіптің дамуына 

ықпал етеді, өңірдің бизнес 

байланысын нығайтады, 

отандық және әлемдік 

өнеркәсіп көшбасшыларына 

ғылыми-техникалық тәжірибе 

алмасуға және жаңа іскерлік 

байланыстар орнатуға 

мүмкіндік береді. 

https://gasoilexpo.ru/ 22-24 қазан 

аралығында 

Самара 

https://www.testingcontrol/


75 Ресей энергетикалық 

форумы. Уфа 2019 - 

халықаралық 

мамандандырылған 

көрме 

Ресей энергетикалық форумы 

маңызды оқиға, кең ауқымды 

кәсіби іс-шара болып табылады, 

ол жыл сайын мамандарды 

энергетика саласындағы жаңа 

әзірлемелермен және 

жетістіктермен таныстырады. 

https://refbvk.ru/ 22-25 қазан 

аралығында 

Уфа 

76 Дефектоскопия / NDT 

Novosibirsk 2019 - 

өнеркәсіптік 

бұзылмайтын 

бақылауға арналған 

аспаптар мен 

жабдықтардың 

халықаралық 

мамандандырылған 

көрмесі 

Дефектоскопия / 

NDTNovosibirsk 2019 - Ресейдің 

Сібір аймағының өнеркәсіптік 

кәсіпорындарыныңкөптеген 

мамандарынаББ барлық 

түрлеріне арналған аспаптар 

мен жабдықтарды көрсетудің 

бірегей мүмкіндігі. 

https://www.ndtdefectoscopy.ru/ruRU/ 22-24 қазан 

аралығында 

Новосибирск 

77 GasSUF 2019 - газ-

мотор отынындағы 

газбаллонды, газ 

құятын жабдықтар 

мен техниканың 

халықаралық көрмесі 

GasSuf халықаралық көрмесі-

Ресейдегі газ-мотор 

отынындағы газбаллонды, газ 

құятын жабдықтар мен 

техниканың ең іріхалықаралық 

көрмесі. 

https://www.gassuf.r 

u/ru-RU/ 

22-24 қазан 

аралығында 

Мәскеу 

78 Wasma 2019 -

қалдықтарды қайта 

өңдеу, кәдеге жарату 

және ағынды суларды 

тазарту үшін 

жабдықтар мен 

технологиялардың 

халықаралық көрмесі 

Wasma халықаралық көрмесі- 

Ресейдегі жыл сайынғы бейінді 

көрме, онда саланың жетекші 

ресейлік және шетелдік 

компаниялары қалдықтарды 

қайта өңдеу, кәдеге жаратуға 

арналған жабдықтарды, 

коммуналдық техниканы, ағын 

суларды тазалауға арналған 

жабдықтарды көрсетеді. 

https://www.wasma. 

ru/ru-RU/ 

22-24 қазан 

аралығында 

Мәскеу 

https://www.ndtdefectoscopy/


79 ФермаЭкспо 

Краснодар 2019 - 

мал шаруашылығы, 

құс шаруашылығы 

және акваөсіру үшін 

жабдықтардың, 

жемшөп пен 

ветеринариялық 

өнімдердің 

халықаралық көрмесі 

«ФермаЭкспо Краснодар» 

аграрлық көрмесі мал 

шаруашылығы мен құс 

шаруашылығының кез келген 

түріне арналған құрал-

жабдықтарды, материалдар мен 

жемдерді таңдауға мүмкіндік 

береді. 

https://www.farming 

-expo.ru/ru-RU/ 

23-25 қазан 

аралығында 

Краснодар 

80 InterCHARM 2019 - 

парфюмерия және 

косметиканың 

халықаралық көрмесі 

InterCHARM – Ресейдегі, ТМД-

дағы, Орталық және Шығыс 

Еуропадағы ең ірі парфюмерлік 

косметикалық көрмесі -жыл 

сайын Мәскеуде жақсы 

танымал және мүлдем жаңа 

ресейлік және шетелдік 

өндірушілер мен парфюмерия 

және косметика 

дистрибьюторларының, 

косметология, эстетикалық 

медицина, шаштараз ісі, визаж, 

тырнақ сервисі, уқалау, сондай-

ақ салон бизнесі үшін 

технологиялары, косметикалық 

өнімдер үшін ингредиенттер 

мен қаптамаларды көрсетеді. 

https://www.intercha 

rm.ru/ 

23-26 қазан 

аралығында 

Мәскеу 

81 Hi-Tech Building 2019 

- 

 «Ғимараттарды 

автоматтандыру. 

Ақылды үй. Ақылды 

қала. 

HI-TECH Building халықаралық 

көрмесі Ресей мен ТМД-дағы 

автоматтандыру нарығының 

жалғыз кәсіби алаңы болып 

табылады, онда жыл сайын 

өндіруші компаниялар, 

https://www.hitechb 

uilding.ru/ 

23-25 қазан 

аралығында 

Мәскеу 



Энергия тиімділігі» 

халықаралық көрмесі 

интеграторлар, 

дистрибьюторлар мен тапсырыс 

берушілер тәжірибе алмасу 

және пайдалы білім алу үшін 

кездеседі. 

82 Integrated Systems 

Russia 2019 - жүйелік 

интеграция, 

аудиовизуалды және 

ақпараттық-

коммуникациялық 

технологиялардың 

халықаралық көрмесі 

Integrated Systems Russia-Ресей 

мен ТМД елдеріндегі AV 

технологиялар мен IT, жүйелік 

интеграция, Digital Signage 

шешімдері және кәсіби аудио 

салаларындағы жалғыз көрме. 

https://www.isrussia. 

ru/ 

23-25 қазан 

аралығында 

Мәскеу 

83 Әдемі үйлер. Ресей 

сәулет салоны 2019 - 

халықаралық сәулет-

құрылыс және 

интерьер көрмесі 

Көрменің мақсаты – заманауи 

үй құруға кешенді көзқарас. 

http://www.archiexpo.ru/ 24-27 қазан 

аралығында 

Мәскеу 

84 Ағаш үй. Күз 2019 - 

халықаралық көрме 

«Ағаш Үй. Күз-2019» 

мамандандырылған көрмесі - 

ағаш үй құрылысы саласындағы 

ең табысты жобалардың бірі. Іс-

шара ресейлік және шетелдік 

жетекші компанияларды, 

өндірушілерді, жеткізушілерді, 

сәулетшілерді, құрылысшылар 

мен дизайнерлерді бірге 

жинайды. 

http://www.housesexpo.ru/ 24-27 қазан 

аралығында 

Мәскеу 

85 Интерьер салоны 2019 

- 

интерьерлер мен 

әшекейлеудің 

халықаралық көрмесі 

Келушілердің назарына 

декорация және тұрғын 

ортаның дизайны саласындағы 

ең қызықты жұмыстар 

ұсынылады. Қатысушылар 

http://www.interiorexpo.ru/ 24-27 қазан 

аралығында 

Мәскеу 



әлемдік және ресейлік 

өндірушілерден жұмсақ және 

корпустық жиһаз, интерьер 

заттары, терезелер мен есіктер, 

алауошақтар мен сатылар, еден 

төсеніштері, әрлеу 

материалдары, ішкі 

жарықтандыру өнімдерін 

көрсетеді. 

86 Шетелде емдеу – 

MedShow. Күз 2019 - 

халықаралық көрме 

Халықаралық емдеу және 

сауықтыру туризмі бойынша 

Ресейдегі ең ірі көрме болып 

табылады. 

https://medshow.ru/ 25-26 қазан 

аралығында 

Мәскеу 

87 Автокешен 2019 - 

«Автожанармай құю 

кешені. 

Автотехсервис. 

Көлікжай және 

паркинг» 

халықаралық көрмесі 

«АВТОКЕШЕН» - бұл 

автожанармай құю бизнесі, 

электромобильдерге арналған 

қуаттау станциялары, автожуу 

жабдықтары және ілеспе 

қызметтер бойынша Ресей мен 

ТМД-дағы ірі көрме. 

http://www.autocom 

plex.net/ 

29-31 қазан 

аралығында 

Мәскеу 

88 Криоген-Экспо. 

Өнеркәсіптік газдар 

2019- 

халықаралық 

мамандандырылған 

көрме 

«Криоген-Экспо. Өнеркәсіптік 

газдар - 2019» - 

Мәскеуде жыл сайын 2002 

жылдан бері өткізілетін 

криогендік технологиялар мен 

жабдықтардың Ресейдегі 

жалғыз халықаралық 

мамандандырылған көрмесі. 

http://www.cryogenexpo.ru/ 29-31 қазан 

аралығында 

Мәскеу 

89 Дентал-Экспо. Санк- 

Петербург 2019 - 

стоматологияға 

арналған 

жабдықтардың, 

Стоматологияға арналған 

жабдықтар, құралдар, 

материалдар мен қызметтердің 

халықаралық көрмесі. 

http://www.dentalexpo.com/spb.html 29-31 қазан 

аралығында 

Санкт- 

Петербург 

http://www.dentalexpo/


құралдардың, 

материалдар мен 

қызметтердің 

халықаралық көрмесі 

90 Сити Build Russia 

2019 - 

халықаралық 

құрылыс көрмесі 

CITYBUILD RUSSIA- құрылыс 

және әрлеу материалдарын 

жеткізушілер мен тапсырыс 

берушілер арасында сатып алу 

бойынша ірі келіссөздер 

жүргізу бойынша Ресейде 

бірінші орынды алады. 

http://citybuildrussia. 

ru/ 

29-30 қазан 

аралығында 

Санкт- 

Петербург 

91 MITEX 2019 - 

құралдар мен 

жабдықтардың 

халықаралық 

мамандандырылған 

көрмесі 

 https://www.mitexpo 

.ru/ 

5-8 қараша 

аралығында 

Мәскеу 

92 Sfitex 2019 - 

қауіпсіздік пен өртке 

қарсы қорғауды 

қамтамасыз етуге 

арналған техникалық 

құралдар мен 

жабдықтардың 

халықаралық көрмесі 

Sfitex көрмесі- Ресейдің 

Солтүстік-Батысында 

қауіпсіздікті қамтамасыз ету 

саласындағы маңызды оқиға. 

https://sfitex.ru/ruRU/ 12-14 қараша 

аралығында 

Санкт- 

Петербург 

93 Металл-Экспо 2019 - 

халықаралық 

өнеркәсіптік көрме 

«Металл-Экспо» -бұл түрлі 

бағыттар бойынша өзара тиімді 

ынтымақтастықты дамытуға 

арналған пәрменді құрал, 

сондай-ақ қатысушы 

компаниялардың табыстары 

мен жетістіктерін көрсетуге 

арналған әмбебап алаң. 

https://www.metalexpo.ru/ru 12-15 қараша 

аралығында 

Мәскеу 

https://www.metalexpo/


94 Медицина және 

денсаулық. Пермь 

2019-медициналық 

жабдықтар мен 

қызметтердің 

халықаралық көрмесі 

Медициналық жабдықтардың, 

құрал-саймандардың, шығыс 

материалдарының, 

фармацевтикалық 

препараттардың, сондай-ақ 

медициналық қызметтер мен 

санаториялық-курорттық 

емдеудің 25-ші өңіраралық 

көрмесі. 

https://med.expoper 

m.ru/ 

13-16 қараша 

аралығында 

Пермь 

95 Moscow International 

Property Show. Күз 

2019 - 

жылжымайтын 

мүліктің 

халықаралық көрмесі 

Moscow International Property 

Show-Ресейдегі шетелдік 

жылжымайтын мүліктің 

алғашқы кәсіби көрмесі. 

https://propertyshow. 

ru/ 

15-16 қараша 

аралығында  

Мәскеу 

96 Жиһаз 2019 – «Жиһаз, 

фурнитура және 

қаптау 

материалдары» 

халықаралық көрмесі 

«ЖИҺАЗ» - жыл сайын Ресей 

мен Шығыс Еуропадағы жиһаз 

нарығының басты оқиғасы 

болып табылатын ірі салалық 

көрме. 

https://www.mebexpo.ru/ 18-22 қараша 

аралығында  

Мәскеу 

97 Көлік аптасы 2019 - 

халықаралық көрме 

«Көліктік апта» - Ресей 

Федерациясы Үкіметінің 

өкіміне сәйкес өткізілетін және 

көлік проблематикасы бойынша 

жалпы ресейлік және 

халықаралық іс-шаралар 

сериясын қамтитын жыл 

сайынғы іскерлік оқиға. 

https://transweek.ru/ 

2019/ru/ 

18-22 қараша 

аралығында  

Мәскеу 

98 Петерфуд 2019 - 

халықаралық азық-

түлік көрмесі 

«Петерфуд» көрмесі — азық-

түлік саудасы саласындағы 

Солтүстік Батыстың басты 

көрмесі, 25 жылдан астам уақыт 

бойыіскерлік байланыстар 

http://peterfood.ru/ 19-21 қараша 

аралығында 

Санкт-

Петербург 



орнату және өз тауарларын өңір 

нарығында ілгерілету үшін ең 

жақсы мүмкіндік болып 

табылады. «Петерфуд» - 

экспоненттердегі бөлшек сауда 

желілерін сатып алушылармен 

тікелей стендтерде кепілді 

байланыс жасауды қамтамасыз 

ететін елдегі өнімдердің жалғыз 

көрмесі. 

99 Металл өңдеу. 

Екатеринбург 2019 - 

халықаралық көрме 

Машина жасау, металл өңдеу 

өнеркәсібі және дәнекерлеу 

өндірісіне арналған 19-шы 

Мамандандырылған 

технологиялар мен жабдықтар 

көрмесі. 

https://metalekb.expoperm.ru/ 19-21 қараша 

аралығында 

Екатеринбург 

100 ЮГАГРО 2019 - 

өсімдік 

шаруашылығы 

өнімдерін өндіру және 

қайта өңдеуге 

арналған ауыл 

шаруашылығы 

техникасының, 

жабдықтар мен 

материалдардың 

халықаралық көрмесі 

«ЮГАГРО» көрмесі — тәуелсіз 

аудит деректері бойынша 

өсімдік шаруашылығы 

өнімдерін өндіру мен өңдеуге 

арналған ауыл шаруашылығы 

техникасының, жабдықтар мен 

материалдардың Ресейдегі ең 

ірі көрмесі. 

https://yugagro.org/ 

Ru 

18-22 қараша 

аралығында 

Краснодар 

101 Салтанаттылық және 

сүйкімділік. Күз 2019 - 

халықаралық 

жәрмеңке көрмесі 

  20-24 қараша 

аралығында 

Казань 

103 InnoSklad 2019 - 

заманауи қойманы 

  21-23 қараша 

аралығында 

Санкт-

Петербург 

https://metalekb/


жабдықтау және 

әбзелдеу мәселелері 

бойынша 

халықаралық көрме 

104 Шипажайлар және 

туризм. 2019-2020 

маусымы – 

халықаралық 

туристік көрме 

«Шипажайлар және Туризм» - 

Ресейдің шипажай саласының 

басты көрмелерінің бірі. 26 жыл 

бойы ол елде жаңа шипажай 

маусымын ашады. 

https://www.tourforum.com/title/ 21-22 қараша 

аралығында 

Сочи 

105 ЭкоҚалаЭкспо Күз 

2019 - 

органикалық, табиғи 

және экологиялық 

өнімдердің 

халықаралық көрмесі 

Бұл экоөнімдерді өндірушілер, 

сатушылар мен тұтынушылар, 

сондай-ақ эко саласының 

сарапшылары мен БАҚ өкілдері 

кездесетін эко саласының өзекті 

үрдістерімен дәстірлі танысу 

және пайдалы байланыстар 

орнату үшін тиімді алаң. 

https://www.ecogoro 

d-expo.ru/ 

22-23 қараша 

аралығында 

Мәскеу 

106 ПТА-Урал 2019 - 

халықаралық 

мамандандырылған 

көрме 

«ПТА-Урал 2019» көрмесінің 

тақырыптық бөлімдері сандық 

экономика үшін ең өзекті 

бағыттарды қамтыды: 

өнеркәсіптік кәсіпорынды және 

технологиялық процестерді 

автоматтандыру, ғимараттарды 

автоматтандыру, бақылау 

өлшеу аспаптары, 

робототехника, өнеркәсіптегі 

АКТ 

https://www.ptaexpo.ru/ural/ 26-28 қараша 

аралығында 

Екатеринбург 

107 Цемент. Бетон. 

Құрғақ қоспалар 2019 

- халықаралық 

мамандандырылған 

құрылыс көрмесі 

Жыл сайын бір алаңда цемент, 

бетон, темір-бетон 

бұйымдарын, құрғақ құрылыс 

қоспаларын, қоспалар мен 

толтырғыштарды өндіруге 

http://infocem.info/ 27-29 қараша 

аралығында 

Мәскеу 

https://www.tourforum/
https://www.ptaexpo.ru/


арналған жабдықтарды 

өндірушілер, ҮҚК, ІПҮҚ 

зауыттары жиналады. 

108 Самара маржаны 

2019 - 

халықаралық 

мамандандырылған 

зергерлік көрме 

Өз жұмысының 14 жыл ішінде 

көрме Самара облысының 

тұрғындарымен қатар, Ресей 

және шетелдердің зергерлік 

ісінің мамандары арасында 

кеңінен танымал болып үлгерді. 

Жыл сайын бұл іс-шара 

қызықты және әсем болып 

келеді. 

https://www.uvelirexpo.ru/ 28-қарашадан 1-

желтоқсан 

аралығында 

Самара 

109 Дәріхана 2019-

халықаралық 

мамандандырылған 

көрме 

ДӘРІХАНА – бұл фармацевтік 

саланың қатысушыларын-

дәрілік заттарды және 

медициналық мақсаттағы 

тауарларды өндіруші және 

дистрибьюторларды, 

дәріханалар мен дәріханалық 

желілердің өкілдерін, тәжірибе 

жүргізуші дәрігерлерді, жаңа 

ДЗ әзірлеушілерін, мемлекеттік 

құрылымдар мен денсаулық 

сақтау органдарының өкілдерін 

біріктіретін Ресейдегі басты 

көрмелік іс-шарасы. 

https://www.aptekae 

xpo.ru/ 

2-5 желтоқсан 

аралығында 

Мәскеу 

110 Woodex Moscow 2019 - 

Ағаш өңдеу және 

жиһаз өндіруге 

арналған ағаш 

дайындау 

техникасының, 

жабдықтар мен 

Woodex-халықаралық көрме, 

оның қатысушылары ағаш 

өңдеу, жиһаз өндіру және ағаш 

қалдықтарын өңдеуге арналған 

жабдықтар мен құралдарды 

көрсетеді. 

https://www.woodex 

po.ru/Ru 

3-6 желтоқсан 

аралығында 

Мәскеу 



технологиялардың 

халықаралық көрмесі 

111 Машина жасау. 

Металл өңдеу. Казань 

2019 - машина 

жасауға, металл өңдеу 

және өнеркәсіптің 

дәнекерлеу 

салаларынаарналған 

жабдықтар, аспаптар 

мен құралдардың 

халықаралық 

мамандандырылған 

көрмесі 

 

2018 жылы көрмеге әлемнің 14 

елінің жабдықтары мен 

технологияларын 

таныстыратын 180-нен астам 

компания қатысты, олар: 

Германия, Израиль, Италия, 

Қытай, Польша, Беларусь 

Республикасы, Ресей, АҚШ, 

Тайвань, Украина, Чехия, 

Швейцария, ОАР және 

Жапония. 

http://expomach.exp 

okazan.ru/ 

4-6 желтоқсан 

аралығында 

Казань 

112 Жаңа жылдық 

сыйлық 2019 - 

халықаралық 

жәрмеңке көрмесі 

«Жаңа жылдық сыйлық» - бұл 

Санкт-Петербургтің басты жаңа 

жылдық көрмесі, шырша 

әшекейлерінен эксклюзивті 

тауарларға дейінгі жаңа 

жылдық сыйлықтарды сатып 

алудың дәстүрлі орны, үлкен 

жаңа жылдық демалыс 

қарсаңында жарқын және 

қызықты оқиға. 

http://expogift.ru/ 12-15 желтоқсан 

аралығында 

Санкт-

Петербург 

 


