
التعلیقاتالمالحظاتالتاریخالموقعموقع الكترونياسم المعرض

NY Now / Artisan 
Resourcewww.nynow.com

والیة نیویورك، مدینة 
ینایر، غشتنیویورك، الوالیات المتحدة

أكبر معرض لبیع الھدایا بالجملة في الوالیات المتحدة 
یضم معرض "Artisan Resource" مجموعة من 
الحرفیین العالمیین، ولكنھ ال یندرج ضمن فئة معارض 

التسلیم عند الشحن ھناك حضور قوي من مستوردي 
الجملة األمریكیین

Ambienteambiente.messefrankfurt.
comفبرایر، غشتفرانكفورت، ألمانیا

واحد من أكبر معارض أنماط الحیاة العصریة في العالم. 
 وھو مقام في بنایة واحدة مكونة من 5 طوابق، وتعد 

قاعة للتسلیم عند الشحن.

ھناك حضور من جانب كبار 
المشترین األمریكیین

Trade+Impacttradeplusimpact.org
متعاقب، في أفریقیا والشرق 

ماياألوسط

عبارة عن معرض تجاري جدید مستھدف، باإلضافة إلى 
أنھ یعد مؤتمر قمة أیضًا؛ حیث تحضره الطبقة الراقیة 

من المشترین والمنتجین یعد المعرض مناسبًا تمامًا 
ألنشطة البیع، والتعلم، وإقامة قاعدة عریضة من 

الجمھور.  كذلك، یركز على الشركات التي تترأسھا 
النساء.

معرض صغیر، ویضم شریحة 
المشترین األمریكیین أساسًا، وبھ بیئة 

قویة

LA Gift Showwww.california-
marketplace.com

لوس أنجلوس، كالیفورنیا، 
في اآلونة األخیرة، خسر وجود المشترین فیھ، إال أنھ ال ینایر، یولیوزالوالیات المتحدة

یزال یحتفظ بآلیة الدفع أوالً، ثمّ االستالم.

Las Vegas Markethttps://www.lasvegasma
rket.comینایر، یولیوزالس فیغاس، نیفادا

مجموعة من البنایات التي تضم صاالت عرض دائمة 
ضخمة، وتقام فیھا مجموعة من المعارض المؤقتة في 

شھر ینایر

یزدھر المعرض كوجھة لبیع الھدایا، 
NY ولكنھ لیس في قوة معرض

Atlanta Gift Showwww.americasmart.com
أتالنتا، جورجیا، الوالیات 

ینایر، یولیوزالمتحدة
مجموعة من البنایات التي تضم صاالت عرض دائمة 

ضخمة، تقام فیھا معارض مؤقتة في طابق واحد. ھناك 
حضور قوي من مستوردي الجملة األمریكیین

المعرض الدولي لألثاث 
( ICFF) والدیكور المعاصرwww.icff.com

والیة نیویورك، مدینة 
معرض لبیع األثاث والدیكور المعاصر، ویعد أفضل ماينیویورك، الوالیات المتحدة

مكان للتمثیل األمریكي أو إلقامة صالة عرض أمریكیة

Miami Designhttp://miami2017.design
miami.comیركز على التصمیمات الراقیة المعاصرةدجنبرمیامي، فلوریدا

Las Vegas Markethttps://www.lasvegasma
rket.comینایر، یولیوزالس فیغاس، نیفادا

مجموعة من البنایات التي تضم صاالت عرض دائمة 
ضخمة، وتقام فیھا مجموعة من المعارض المؤقتة في 

شھر ینایر

تتمثل إحدى المشكالت التي تواجھ 
معارض األثاث في ارتفاع تكلفة شحن 
العینات، وإعادتھا إذا لزم األمر.

معارض األثاث وأنماط الحیاة العصریة

معارض عامة، معارض بیع الھدایا

http://www.nynow.com/
http://ambiente.messefrankfurt.com/frankfurt/en/aussteller/willkommen.html
http://ambiente.messefrankfurt.com/frankfurt/en/aussteller/willkommen.html
https://tradeplusimpact.org/
http://www.california-marketplace.com/139/camktplace-home.htm
http://www.california-marketplace.com/139/camktplace-home.htm
http://www.icff.com/


High Point Marketwww.highpointmarket.or
g

ھاي بوینت، كارولینا 
أبریل، أكتوبرالشمالیة، الوالیات المتحدة

معرض ضخم، عبارة عن 180 بنایة، بھا صاالت 
عرض دائمة یبلغ عدد الحاضرین في كل سوق مؤقت 

75,000 مشارك

Capsule Showwww.capsuleshow.com
نیویورك (باإلضافة إلى 

شتنبرمواقع أخرى)

یشتمل معرض "Capsule Show" المقام في والیة 
نیویورك األمریكیة على قسم لعرض الملحقات، والذي 

یصلح تمامًا للحرفیین التونسیین، رغم أنھ ال یندرج 
ضمن فئة معارض التسلیم عند الشحن.

Designer and Agent 
(D&A)

www.designersandagents
.comنیویورك - شتنبر، ولوس نیویورك ولوس أنجلوس

أنجلوس - أكتوبر

معرض راقٍ، ویمكن أن یصلح لبیع ملحقات األزیاء 
الیدویة المعاصرة ال یندرج ضمن فئة معارض التسلیم 

عند الشحن.
www.tgms.org/show
This is a general website
www.tucsonshowguide.c
om
This is a listing of the 40 
different shows

Magichttp://www.ubmfashion.c
om/shows/magicمعرض ضخم لبیع المالبس وملحقاتھافبرایرالس فیغاس، نیفادا

Casual Markethttp://www.casualmarket.
comیضم أثاث وملحقات للباحات واألفنیة. وتوجد بھ صاالت شتنبرشیكاغو

عرض دائمة ومؤقتة.
الباحات واألفنیة/ الحدائق / األماكن 

المفتوحة والمغلقة

Sole Commerce
http://www.ubmfashion.
com/shows/sole-
commerce

األحذیة / الحقائبمعرض لبیع األحذیة وحقائب الید وملحقاتھافبرایرنیویورك

Boutique Design http://www.bdny.comمناسب لتصمیم فنادق الخدمات الممیزةاألثاث والملحقات المناسبة للفنادق وقطاع الضیافةنوفمبرنیویورك

Home Textiles 
Sourcing

https://hometextilessour
cing.us.messefrankfurt.co
m/newyork/en/for-
attendees/welcome.html

یولیوزنیویورك

 Home Textiles Sourcing " یعد معرض
Expo" الحدث الوحید المقام في أمریكا الشمالیة، 
والذي ال یركز سوى على األقمشة والسلع الناعمة 

الجاھزة المناسبة لجمیع التطبیقات المنزلیة.

المفروشات الناعمة

المعارض المتخصصة

     
      

    

توجد "قریة أفریقیة" غیر مكلفة، 
ویمكن أن تمثل بدایة للتعرف بصورة 
أفضل على المعرض.

بالنسبة للعالمات التجاریة، یعمل ھذان 
المعرضان على إبعاد الشركات عن 
ھویة الحِرفة، ویوجھا أنظارھا نحو 

ھویة التصمیم.

معارض لبیع المجوھرات وملحقات األزیاء العصریة

Tuscon Gem Show توسكون، أریزونا، الوالیات
فبرایرالمتحدة

رغم أنھ یُسمى معرض "مجوھرات"، إال أنھ یتخطى ذلك بكثیر؛ 
حیث یشمل األحجار الكریمة والمعادن، والخرز، والمجوھرات 
تامة الصنع، والمجوھرات النفیسة عبارة عن 40 معرضًا صغیرًا 
منتشرة في مدینة توسكون یشھد نسبة حضور مرتفعة. ویضم 
عملیات البیع بالجملة وبالتجزئة. وھو عبارة عن فرصة جیدة 
للتعرف على مصادر الحصول على المواد.

http://www.highpointmarket.org/
http://www.highpointmarket.org/
http://www.capsuleshow.com/show/new-york-womens-accessories-2018
http://www.tgms.org/show/
http://www.tucsonshowguide.com/
http://www.tucsonshowguide.com/
http://www.ubmfashion.com/shows/magic
http://www.ubmfashion.com/shows/magic
http://www.ubmfashion.com/shows/sole-commerce
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http://www.ubmfashion.com/shows/sole-commerce
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https://hometextilessourcing.us.messefrankfurt.com/newyork/en/for-attendees/welcome.html
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