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Khách 
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1 RUPLASTICA - 2023 - Международная 

специализированная выставка пластмасс 

и каучука  

RUPLASTICA - 2023 – Triển lãm quốc tế 

về plastic và cao su 

24-27/01 Moscow, Tổ hợp 

triển lãm 

Expocenter 

Máy móc thiết bị sản 

xuất vật liệu polimer và 

cao su; nguyên liệu và 

sản phẩm polimer và cao 

su  

Quốc tế 650 17000 Công ty EXPO 

FUSION LLC 

https://ruplastica.ru/  

2 DairyTech 2023 - Международная 

выставка оборудования для производства 

молока и молочной продукции 

DairyTech 2023 - Triển lãm quốc tế về thiết 

bị sản xuất sữa và các sản phẩm từ sữa 

25-27/01  Moscow, Tổ hợp 

triển lãm Crocus 

Expo  

Thiết bị sản xuất sữa và 

các sản phẩm từ sữa 

Quốc tế 200 5000 Công ty ITE 

Moscow 

https://dairytech-

expo.ru/Home 

3 Продэкспо 2023 - Международная 

выставка продуктов питания, напитков и 

сырья для их производства 

Prodexpo 2023 – Triển lãm quốc tế về sản 

phẩm và nguyên liệu sản xuất thực phẩm, 

đồ uống  

06-10/02 Moscow, Tổ hợp 

triển lãm 

Expocenter 

Thực phẩm, đồ uống và 

nguyên liệu, thiết bị để 

sản xuất chúng 

Quốc tế 2600 68000 Công ty 

EXPOCENTRE 
https://www.expocentr.ru/ 

4 Скрепка Экспо 2023 - Международная 

выставка товаров канцелярской отрасли, 

сувенирам, товарам для дома, игрушкам. 

Skrepkaexpo 2023 - Triển lãm quốc tế về 

sản phẩm văn phòng, quà lưu niệm, đồ gia 

dụng, đồ chơi 

07-09/02 Moscow, Tổ hợp 

triển lãm Crocus 

Expo 

 Quốc tế 150 6000 Công ty LLC 

Skrepka Expo 

 

https://skrepkaexpo.ru/ 



5 Aquatherm Moscow 2023 - 

Международная выставка бытового и 

промышленного оборудования для 

отопления, водоснабжения, инженерно-

сантехнических систем, вентиляции, 

кондиционирования, бассейнов, саун и 

спа 

Aquatherm Moscow 2023 - Triển lãm quốc 

tế về thiết bị gia dụng và công nghiệp cho 

hệ thống sưởi, cấp nước, kỹ thuật đường 

ống dẫn nước, thông gió, điều hòa không 

khí, bể bơi, phòng xông hơi khô và spa 

14-17/02 Moscow, Tổ hợp 

triển lãm Crocus 

Expo 

Thiết bị gia dụng và công 

nghiệp cho hệ thống 

sưởi, cấp nước, kỹ thuật 

đường ống dẫn nước, 

thông gió, điều hòa 

không khí, bể bơi, phòng 

xông hơi khô và spa 

Quốc tế 650 1800 Công ty ITE 

Moscow 

https://aquathermmoscow.r

u/ 

6 CPM – Collection Premiere Moscow 2023 - 

Международная выставка мужской, 

женской, детской одежды, белья, 

свадебной моды и аксессуаров. 

CPM – Collection Premiere Moscow 2023 – 

Triển lãm quốc tế về thời trang, quần áo 

nam, nữ, trẻ em, đồ lót, thời trang cưới và 

phụ kiện 

20-23/02 Moscow, Tổ hợp 

triển lãm 

Expocenter 

Thời trang, quần áo nam, 

nữ, trẻ em, đồ lót, thời 

trang cưới và phụ kiện 

Quốc tế 600 17000 Công ty  EXPO 

FUSION LLC 

https://cpm-moscow.com/ 

7 CJF – Child and Junior Fashion 2023 - 

международная выставка «Детская и 

юношеская мода» 

CJF – Child and Junior Fashion, the 

International Exhibition for Child and 

Junior Fashion 

20-23/02 Moscow, Tổ hợp 

triển lãm 

Expocenter 

Thời trang, quần áo trẻ 

em, thanh thiếu niên 

Quốc tế 240 12000 Công ty 

EXPOCENTRE  

https://www.cjf-expo.ru/ 



8 
Сибирская строительная неделя 2023 - 

Международная выставка строительных, 

отделочных материалов и оборудования, 

архитектурных проектов и дизайна 

Siberian Building Week 2023 - Triển lãm 

quốc tế về vật liệu xây dựng, thiết bị, thiết 

kế và design 

14-17/02 Novosiibirsk, 

Tổ hợp triển lãm 

quốc tế “ 

Novosiibirsk Expo 

Center” 

 

Hàng hóa, sản phẩm 

phục vụ xây dựng và 

trang trí nội thất 

Quốc tế 350 20000 Công ty Center 

Expo 

https://sbweek.ru/ 

9 Интерагромаш. Агротехнологии 2023 - 

выставка сельскохозяйственной техники, 

оборудования и материалов для 

производства и переработки 

сельхозпродукции  

Interagromash. Agrotechnology 2023 - triển 

lãm máy móc, thiết bị và vật liệu nông 

nghiệp để sản xuất và chế biến nông sản 

01-03/03 Rostov na Donu, Tổ 

hợp triển lãm 

“DonExpoCenter” 

 

Máy móc, thiết bị và vật 

liệu nông nghiệp để sản 

xuất và chế biến nông 

sản 

 

Quốc gia 200 11000 Công ty 

DonExpoCenter 

 

 

http://www.interagromash.

net/index.html 

10 Securexpo 2023 - выставка технических 

средств охраны и оборудования для 

обеспечения безопасности и 

противопожарной защиты 

Securexpo 2023 - Triển lãm phương tiện 

bảo vệ, thiết bị đảm bảo an ninh và phòng 

cháy chữa cháy 

01- 04/03 Krasnodar, Tổ hợp 

triển lãm 

“ExpogradSouth”  

Giới thiệu các loại 

phương tiện bảo vệ, thiết 

bị đảm bảo an ninh và 

phòng cháy chữa cháy 

Quốc gia 100 500 Công ty 

KrasnodarExpo 

https://www.securexpo.ru 

11 Российская неделя текстильной и легкой 

промышленности 2023 - отраслевой 

форум 

THE RUSSIAN TEXTILE WEEK - Tuần lễ 

dệt may và công nghiệp nhẹ của Nga 2023 - 

Diễn đàn ngành 

13-16-03 Moscow, Tổ hợp 

triển lãm 

Expocenter 

Tuần lễ dệt may và công 

nghiệp nhẹ của Nga  

Quốc gia 400 17000 Công ty 

Soyuzlegprom 

https://legpromforum.ru/ 

12 
Инлегмаш 2023 - Международная 

выставка оборудования для текстильной 

и легкой промышленности 

13-16/03 Moscow, Tổ hợp 

triển lãm 

Expocenter 

Các loại thiết bị sản xuất 

và gia công hàng dệt may 

Quốc tế 150 10000 Công ty 

EXPOCENTRE 

https://www.inlegmash-

expo.ru/ 

https://www.expocentr.ru/ru/events/sobstvennye-vystavki/inlegmash/
https://www.expocentr.ru/ru/events/sobstvennye-vystavki/inlegmash/
https://www.expocentr.ru/ru/events/sobstvennye-vystavki/inlegmash/


Inlegmash 2023 - Triển lãm quốc tế về thiết 

bị sản xuất và gia công hàng dệt may và 

công nghiệp nhẹ 

13 Интерткань 2023. Весна - международная 

выставка тканей и текстильных 

материалов 

INTERFABRIC 2023. Spring - Triển lãm 

quốc tế về vải và nguyên liệu dệt 

13-15/03 Moscow, Tổ hợp 

triển lãm 

Expocenter 

Vải và nguyên liệu dệt Quốc tế 300 25000 
Công ty LLC 

LEGPROMMED

IA 

 

https://intertkan.ru/ 

14 RosBuild 2023 - Международная 

специализированная выставка 

строительных, 

отделочных материалов и технологий в 

рамках 

«Российской строительной недели-2023»  

RosBuild 2023 - triển lãm quốc tế về xây 

dựng, vật liệu hoàn thiện và công nghệ 

trong khuôn khổ “Tuần lễ xây dựng Nga 

2023” 

28/02-

03/03 

Moscow, Tổ hợp 

triển lãm 

Expocenter 

Vật liệu và công nghệ 

xây dựng 

Quốc tế 200 10000 Công ty 

EXPOCENTRE 

https://rosbuild-expo.ru/ 

15 WASMA 2023 -международная выставка 

оборудования и технологий для 

переработки, утилизации отходов и 

очистки сточных вод 

WASMA 2023 – Triển lãm quốc tế về thiết 

bị và công nghệ quản lý, tái chế và xử lý 

nước thải   

14-16/3 Moscow, Tổ hợp 

triển lãm 

Expocenter 

thiết bị và công nghệ 

quản lý, tái chế và xử lý 

nước thải   

Quốc tế 60 2800 
 

Công ty MVK - 

International 

Exhibition 

Company  

 

 

https://www.wasma.ru/en 

16 Мосшуз. Весна 2023 - международная 

выставка обуви, аксессуаров и 

комплектующих материалов 

Mosshoes. Mùa xuân 2023 -Triển lãm quốc 

tế về giày, phụ kiện và linh kiện 

20-23/02 Moscow, Trung 

tâm triển lãm 

Gostiny-dvor 

Giới thiệu giày dép các 

loại, phụ kiện và bộ phận 

cấu thành  

Quốc tế 200 12000 Công ty 

MosShoes 

 

https://mosshoes.com/en 

http://intertkan.ru/en/
http://intertkan.ru/en/
http://intertkan.ru/en/
http://intertkan.ru/en/
http://intertkan.ru/en/
https://www.wasma.ru/en-GB
https://www.wasma.ru/en-GB
https://www.wasma.ru/en-GB
https://www.wasma.ru/en-GB
https://www.wasma.ru/en-GB
https://www.wasma.ru/en-GB


17 MITT 2023 - международная 

туристическая выставка  

MITT 2023 - Triển lãm du lịch quốc tế 

Moscow 

16 – 18/03 Moscow, Tổ hợp 

triển lãm “Crocus 

Expo” 

Các sản phẩm du lịch Quốc tế 500 10000 Công ty ITE 

Moscow  

https://mitt.ru 

18 Cabex 2023 - международная выставка 

кабельно-проводниковой продукции, 

оборудования и материалов для её 

производства  

Triển lãm quốc tế về các sản phẩm dây cáp 

và dây điện và thiết bị, nguyên vật liệu sản 

xuất “Cabex 2023” 

16 – 18/3 Moscow, Tổ hợp 

triển lãm 

Expocenter 

Các loại dây cáp, dây 

điện, máy móc, thiết bị, 

nguyên liệu 

Quốc tế 150 4000 Công ty MVK 

 

https://www.cabex.ru/ 

19 Мир стекла 2023 - международная 

выставка стеклопродукции, технологий и 

оборудования для изготовления и 

обработки стекла  

Thế giới thủy tinh 2023 - triển lãm quốc tế 

về các sản phẩm thủy tinh, công nghệ và 

thiết bị sản xuất - gia công thủy tinh 

28/2-03/03 Moscow, Tổ hợp 

triển lãm 

Expocenter 

Thủy tinh, công nghệ và 

thiết bị sản xuất - gia 

công thủy tinh 

Quốc tế 100 5400 Công ty  

EXPOCENTRE 

https://www.mirstekla-

expo.ru/ 

20 Kids Russia 2023 - международная 

специализированная b2b-выставка 

товаров для детей  

Kids Russia 2023 - Triển lãm quốc tế b2b 

chuyên ngành hàng hóa dành cho trẻ em 

28/02-

02/03 

Moscow, Tổ hợp 

triển lãm “Crocus 

Expo” 

Hàng hóa cho trẻ em Quốc tế  100+ 11000 Công ty Grand 

Expo 

https://kidsrussia.ru/en/ 

21 Обувь. Мир кожи. Весна 2023 - 

международная выставка обуви и 

изделий из кожи  

Giày dép. Thế giới đồ da Mùa xuân 2023- 

Triển lãm quốc tế về giày dép và đồ da 

14-17/03 Moscow, Tổ hợp 

triển lãm 

“ExpoCenter” 

Giày dép, đồ da Quốc tế 150 8000 Công ty  

EXPOCENTRE 

https://www.obuv-

expo.ru/en/ 



22 HouseHold Expo 2023 - 26-я 

международная специализированная 

выставка посуды, подарков и товаров для 

дома 

HouseHold Expo 2023 - Triển lãm quốc tế 

chuyên ngành về bộ đồ ăn, quà tặng và đồ 

gia dụng 

21-23/03 Moscow, Tổ hợp 

triển lãm 

Expocenter 

Đồ gia dụng, quà tặng Quốc tế 800 17500 Công ty Mayer http://hhexpo.ru/ 

23 Агрокомплекс 2023 - международный 

агропромышленный форум  

Triển lãm chuyên ngành và diễn đàn công – 

nông nghiệp “Agrocomplex 2023” 

21-24/03 Ufa, Tổ hợp triển 

lãm “VDNKha-

Expo” 

Các sản phẩm, thiết bị 

phục vụ tổ hợp nông 

nghiệp 

Quốc tế 350 18000 Công ty triển lãm 

Bashkiria 

https://agrobvk.ru/ 

24 Outdoor Dacha 2023 - международная 

специализированная выставка товаров 

для дачи и отдыха за городом 

Outdoor Dacha 2023 - Triển lãm chuyên 

ngành quốc tế về hàng hóa cho các khu nhà 

nghỉ dưỡng và giải trí ngoài trời 

21-23/03 Moscow, Tổ hợp 

triển lãm 

Expocenter 

Hàng hóa cho các khu 

nghỉ dưỡng và giải trí 

ngoài trời 

Quốc tế 780 17500 Công ty Mayer http://outdoordacha.ru/ 

25 MosBuild 2023 - международная 

выставка строительных и отделочных 

материалов 

MosBuild 2023 Triển lãm quốc tế về vật 

liệu xây dựng và hoàn thiện “MosBuild 

2021” 

28/3 – 31/3 Moscow, Tổ hợp 

triển lãm “Crocus 

Expo” 

Các sản phẩm vật liệu 

xây dựng và hoàn thiện 

Quốc tế 1000 60000 Công ty ITE 

Moscow  

https://mosbuild.com/ 

26 Композит-Экспо 2023 - международная 

специализированная выставка 

композитных материалов, технологий и 

оборудования для производства 

композитов  

Composite-Expo 2023 - Triển lãm quốc tế 

chuyên ngành về vật liệu composite, công 

nghệ và thiết bị sản xuất vật liệu composite 

28/03-

30/03 

Moscow, Tổ hợp 

triển lãm 

Expocenter 

Vật liệu composite, công 

nghệ và thiết bị sản xuất 

vật liệu composite 

Quốc tế 150 6000 Công ty Mir 

Expo 

http://www.composite-

expo.ru/ 



27 Полиуретанэкс 2023 - международная 

выставка: полиуретан, полиуретановые 

материалы, технологии производства 

полиуретанов, сферы использования 

Polyurethanex 2023 - Triển lãm quốc tế 

chuyên ngành về vật liệu polyurethane, 

công nghệ sản xuất, lĩnh vực ứng dụng  

28/03-

30/03 

Moscow, Tổ hợp 

triển lãm 

“ExpoCenter” 

Vật liệu polyurethane Quốc tế 150 6000 Công ty Mir-

Expo 

http://www.polyurethanex.

com/ 

28 Интурмаркет 2023 - международная 

туристская выставка 

Triển lãm du lịch quốc tế “Intourmarket 

2023” 

13-15/03  Moscow, Tổ hợp 

triển lãm 

Expocenter 

Các sản phẩm du lịch Quốc tế 7000 14000 Công ty 

Expotour 

https://www.itmexpo.ru/en

/ 

29 ИнтерБытХим 2023 - международная 

специализированная выставка бытовой 

химии  

InterBytKhim 2023 - Triển lãm quốc tế 

chuyên ngành hóa chất gia dụng 

05-07/04 
Moscow, Amber 

Plaza 

 

Hóa chất gia dụng Quốc tế 100 4000 Công ty Inexpo http://www.interbytchim.c

om/ 

30 MedSoft 2023 - Mеждународный форум 

по медицинским информационным 

технологиям 

MedSoft 2023 - Diễn đàn quốc tế về công 

nghệ thông tin y tế  

05-07/04 Moscow, Tổ hợp 

triển lãm 

“ExpoCenter” 

Giới thiệu và bàn bạc về 

công nghệ thông tin y tế 

Quốc tế 200 2000 Công ty Armit https://medsoft.pro/ 

31 UMIDS 2023 - международная выставка 

мебели, материалов, комплектующих и 

оборудования для 

деревообрабатывающего и мебельного 

производства  

UMIDS 2023 - Triển lãm quốc tế về đồ nội 

thất, vật liệu, linh kiện và thiết bị xử lý gỗ 

và sản xuất đồ gỗ  

05-08/04 Krasnodar, Tổ hợp 

triển lãm 

“ExpogradSouth” 

Đồ nội thất, vật liệu, linh 

kiện và thiết bị xử lý gỗ 

và sản xuất đồ gỗ 

Quốc tế 350 1400 Công ty MVK https://www.umids.ru/en-

GB/ 



32 Coffee Tea Cacao Russian Expo 2023 - 

международная выставка и конференция 

кофе, чая, шоколада и какао   

Coffee Tea Cacao Russian Expo 2023 - - 

Triển lãm chuyên ngành và hội thảo về chè, 

cà phê, sô cô la và ca cao 

12-14/04 Moscow, Trung 

tâm Main Stage 

Các sản phẩm chè, cà 

phê, sô cô la và ca cao 

Quốc tế 200 8000 Công ty 

International 

TeaHouse 

https://coffeeteacacaoexpo.

ru/ 

33 Связь 2023 - Mеждународная выставка 

информационных и коммуникационных 

технологий 

Svyaz 2023- Triển lãm quốc tế về công 

nghệ thông tin và truyền thông  

11-14/04 Moscow, Tổ hợp 

triển lãm 

“ExpoCenter” 

Công nghệ thông tin và 

truyền thông 

Quốc tế 200 8000 Công ty 

ExpoCenter 

https://www.expocentr.ru/r

u/events/sobstvennye-

vystavki/sviaz/ 

34 Навитех 2023 - международная выставка 

«Навигационные системы, технологии и 

услуги» 

Navitech 2023 - Triển lãm quốc tế về hệ 

thống, công nghệ và dịch vụ định vị 

11-14/04 Moscow, Tổ hợp 

triển lãm 

“ExpoCenter” 

Các hệ thống, công nghệ 

và dịch vụ định vị 

Quốc tế 200 8000 Công ty 

ExpoCenter 

https://www.expocentr.ru/r

u/events/sobstvennye-

vystavki/navitech-expo/ 

35 AquaProExpo 2023 - Международная 

выставка оборудования и технологий 

добычи, разведения и переработки рыбы 

и морепродуктов 

AquaProExpo 2023 - Triển lãm quốc tế về 

thiết bị và công nghệ khai thác, nhân giống 

và chế biến thủy hải sản 

11-14/04 Moscow, Tổ hợp 

triển lãm “Crocus 

Expo” 

Các thiết bị phục vụ 

ngành thủy sản 

Quốc gia 150 2500 Công ty 

PrimeEvents 

https://www.expocentr.ru/r

u/events/gostevye-

vystavki/aquapro-expo/ 

36 ExpoElectronica 2023 - международная 

выставка электронных компонентов, 

модулей и комплектующих 

ExpoElectronica 2023 - triển lãm quốc tế về 

linh kiện, mô-đun và phụ kiện điện tử 

11-13/04 Moscow, Tổ hợp 

triển lãm “Crocus 

Expo” 

Linh kiện, mô-đun và 

phụ kiện điện tử 

Quốc tế 300 16000 Công ty ITE 

Moscow  

 

https://expoelectronica.ru/

Home 



37 ElectronTechExpo 2023 - международная 

выставка технологий, оборудования и 

материалов для производства 

полупроводников, электронных 

компонентов и систем промышленности  

ElectronTechExpo 2023 - Triển lãm quốc 

tế về công nghệ, thiết bị và vật liệu sản 

xuất chất bán dẫn, thành phần và hệ thống 

điện tử 

11-13/04 Nga, TP. Moscow, 

Tổ hợp triển lãm 

“Crocus Expo” 

Công nghệ, thiết bị và 

vật liệu sản xuất chất bán 

dẫn, thành phần và hệ 

thống điện tử 

Quốc tế 300 16000 Công ty ITE 

Moscow  

 

https://electrontechexpo.ru

/Home 

38 ИнтерСтройЭкспо 2023 - международная 

выставка строительных и отделочных 

материалов  

InterStroyExpo 2023 - Triển lãm quốc tế về 

vật liệu xây dựng và hoàn thiện  

18 – 20/4 St. Petersburg, 

Trung tâm triển lãm 

"Expoforum" 

Các loại vật liệu xây 

dựng và hoàn thiện  

Quốc tế 150 5000 Công ty MVK https://www.interstroyexp

o.com/en-GB/ 

39 INTERCHARM Professional 2023 - 

международная выставка 

профессиональной косметики и 

оборудования для салонов красоты  

INTERCHARM Professional 2023 - triển 

lãm quốc tế về mỹ phẩm và thiết bị chuyên 

nghiệp dành cho thẩm mỹ viện 

18-19/04 Moscow, Tổ hợp 

triển lãm “Crocus 

Expo” 

Hàng hóa và thiết bị làm 

đẹp, thẩm mỹ viện 

Quốc tế 500 5000 Công ty 

ExpoVisionRu 

(EVR)  

https://intercharm-prof.ru/ 

40 HI-TECH 2023 - международная 

выставка инноваций и конкурс научных 

разработок  

HI-TECH 2023 – Triển lãm quốc tế về đổi 

mới sáng tạo và nghiên cứu khóa học 

18-20/04 St. Petersburg, 

Trung tâm triển lãm 

"Expoforum" 

Đổi mới sáng tạo và 

nghiên cứu khóa học 

Quốc tế 250 7000 Công ty Restec 

Exhibition 

http://hitech-expo.ru/ 

41 MiningWorld Russia 2023 - 

международная выставка машин и 

оборудования для добычи, обогащения и 

транспортировки полезных ископаемых 

MiningWorld Russia 2023- Triển lãm quốc 

tế về máy móc và thiết bị khai thác, chế biến 

và vận chuyển khoáng sản 

25-27/04 Moscow, Tổ hợp 

triển lãm “Crocus 

Expo” 

Các loại máy móc và 

thiết bị khai thác, chế 

biến và vận chuyển 

khoáng sản 

Quốc tế  180 5000 Công ty ITE 

Moscow  

 

https://miningworld.ru/Ho

me 



42 НЕФТЕГАЗ 2023 - международная 

выставка оборудования и технологий для 

нефтегазового комплекса  

Neftegaz 2023 - Triển lãm quốc tế về thiết 

bị và công nghệ cho ngành dầu khí  

24-27/04 Moscow, Tổ hợp 

triển lãm 

“ExpoCenter” 

Các thiết bị và công nghệ 

phục vụ ngành dầu khí 

Quốc tế 350 7000 Công ty 

ExpoCenter  

https://www.neftegaz-

expo.ru/en/ 

43 Шины, РТИ и каучуки 2023 - 

Mеждународная специализированная 

выставка резинотехнических изделий, 

шин, технологий для их производства, 

сырья и оборудования 

TIRES&RUBBER 2023 - Triển lãm quốc tế 

chuyên ngành quốc tế về sản phẩm cao su, 

lốp xe, công nghệ sản xuất, nguyên liệu thô 

và thiết bị   

24-27/04 Moscow, Tổ hợp 

triển lãm 

“ExpoCenter” 

Các sản phẩm cao su, lốp 

xe; Công nghệ, nguyên 

liệu thô và thiết bị sản 

xuất các loại sản phẩm 

cao su 

Quốc tế 60 4000 Công ty 

ExpoCenter 

https://www.rubber-

expo.ru/en/ 

44 
ЭКСПОМЕБЕЛЬ / LESPROM-URAL 

2023 Mеждународная 

специализированная выставка мебельной 

промышленности, лесной и 

деревообрабатывающей отраслей  

LESPROM-URAL 2023 – Triển lãm quốc 

tế về công nghiệp đồ gỗ nội thất, chế biến 

gỗ  

17-19/05 Chelyabinsk, Ural 

Lightning, Ice 

Palace  

công nghiệp đồ gỗ nội 

thất, chế biến gỗ 

Quốc tế 150 5000 Công ty MVK https://grandexpoural.com/ 

45 MetrolExpo 2023 - международная 

выставка средств измерений, 

испытательного оборудования и 

метрологического обеспечения 

MetrolExpo 2023 - triển lãm quốc tế về 

dụng cụ đo lường, thiết bị thử nghiệm và hỗ 

trợ  

23-25/05 Moscow, Tổ hợp 

triển lãm “Crocus 

Expo” 

Diễn đàn và triển lãm 

quốc tế về đổi mới 

Moscow về đo lường  

Quôc tế 100 2500 Viện nghiên cứu 

về đo lường toàn 

Nga 

https://metrol.expoprom.ru

/ 

46 HeliRussia 2023 - Mеждународная 

выставка вертолетной индустрии 

Triển lãm quốc tế về công nghiệp máy bay 

trực thăng “HeliRussia 2023” 

18-20/05 Moscow, Tổ hợp 

triển lãm “Crocus 

Expo” 

Công nghiệp sản xuất 

máy bay trực thăng 

Quốc tế  250 4000 Bộ Công Thương 

Nga 

https://helirussia.ru/en/ 



47 Металлообработка 2023 - 

Mеждународная специализированная 

выставка «Оборудование, приборы и 

инструменты для 

металлообрабатывающей 

промышленности» 

METALLOOBRABOTKA 2023- Triển lãm 

quốc tế chuyên ngành về thiết bị, dụng cụ 

và công cụ cho ngành gia công kim loại 

22-26/05  Moscow, Tổ hợp 

triển lãm 

“ExpoCenter” 

Các loại thiết bị, dụng cụ 

và công cụ cho ngành gia 

công kim loại 

Quốc tế 604 36000 Công ty 

ExpoCenter 

https://www.metobr-

expo.ru/en/ 

48 Газ. Нефть. Технологии 2023 - 

международная специализированная 

выставка и нефтегазохимический форум 

Khí. Dầu. Technologies 2023 - triển lãm 

chuyên ngành quốc tế và diễn đàn về hóa 

dầu khí 

23-26/05  Ufa, tổ hợp 

VDNKha - EXPO 

Thiết bị, công nghệ 

ngành dầu khí và khí đốt 

Quốc tế 300 20000 Công ty Triển 

lãm Baskirskaia 

https://gntexpo.ru/en/ 

49 CTT RUSSIA 2023 - международная 

выставка строительной техники и 

технологий в России 

CTT RUSSIA 2023 - Triển lãm quốc tế về 

thiết bị và công nghệ xây dựng ở Nga 

23-26/05 Moscow, Tổ hợp 

triển lãm “Crocus 

Expo” 

thiết bị và công nghệ xây 

dựng 

Quốc tế  650 603 Công ty CTT 

EXPO 

  

www.ctt-expo.ru 

50 Уголь России и майнинг 2023 - 

международная специализированная 

выставка 

Triển lãm chuyên ngành về than và khai 

thác mỏ 

06-09/06 Novokuznetsk, 

Trung tâm triển lãm 

"Kuzbass Fair" 

Than và khai thác mỏ Quốc tế 500 45000 Công ty ty  

EXPO FUSION 

LLC  

http://www.ugolmining.ru 

52 Электро 2023 - международная выставка 

электрооборудования. Светотехника. 

Автоматизация зданий и сооружений 

Electro 2023 - triển lãm quốc tế về thiết bị 

điện. Сông nghệ chiếu sáng. Tự động hóa 

tòa nhà và công trình 

06-09/06 Moscow, Tổ hợp 

triển lãm 

“ExpoCenter” 

Thiết bị điện Quốc tế 200 8000 Công ty 

ExpoCenter 

https://www.elektro-

expo.ru/en/ 

http://www.ctt-expo.ru/


53 Металлургия. Литмаш 2023 - 

международная выставка машин, 

оборудования, технологий и продукции 

металлургической промышленности 

Luyện kim. Litmash 2023 - triển lãm quốc 

tế về máy móc, thiết bị, công nghệ và sản 

phẩm ngành luyện kim 

06-08/06 Moscow, Tổ hợp 

triển lãm 

“ExpoCenter” 

Hàng hóa, máy móc, 

thiết bị ngành luyện kim 

Quốc tế 200 4000 
Công ty 

LLC Metall-

Expo (Russia) 

 

https://metallurgy-

russia.ru/ru 

54 RosUpack 2023 - международная 

выставка упаковочной индустрии 

RosUpack 2023 -Triển lãm quốc tế về 

ngành bao bì 

06-08/06 Moscow, Tổ hợp 

triển lãm Crocus 

Expo  

Hàng hóa và thiết bị 

ngành đóng gói 

Quốc tế 400 25000 Công ty ITE 

Moscow  

 

www.rosupack.com 

55 ECOM Expo 2023 - выставка технологий 

для интернет-торговли  

ECOM EXPO 2021 – Triển lãm về công 

nghệ trong lĩnh vực thương mại điện tử 

07-08/06 Moscow, Tổ hợp 

triển lãm 

“ExpoCenter” 

 Thương mại điện tử Quốc tế  350 10000 Công ty Oborot https://www.expocentr.ru/r

u/events/gostevye-

vystavki/ecom-expo/ 

56 
RENWEX 2023 - Международная 

выставка «Возобновляемая энергетика и 

электротранспорт» 

 RENWEX 2023 – Triển lãm quốc tế về 

năng lượng tái tạo và phương tiện vận tải sử 

dụng điện 

20-22/06 Moscow, Tổ hợp 

triển lãm 

“ExpoCenter” 

năng lượng tái tạo và 

phương tiện vận tải sử 

dụng điện 

Quốc tế  100 6000 Công ty 

ExpoCenter 

https://www.expocentr.ru/r

u/events/sobstvennye-

vystavki/renwex/ 

57 Interlight Russia/Intelligent building Russia 

2023 - международная выставка 

декоративного и технического 

освещения, электротехники, 

автоматизации зданий и безопастности 

Interlight Russia/Intelligent building Russia 

2023 – Triển lãm quốc tế về chiếu sáng 

trang trí và kỹ thuật, kỹ thuật điện, tự động 

hóa và an ninh tòa nhà 

18-21/9 Moscow, Tổ hợp 

triển lãm 

“ExpoCenter” 

chiếu sáng trang trí và kỹ 

thuật, kỹ thuật điện, tự 

động hóa và an ninh tòa 

nhà 

Quốc tế  200 20000 
Công ty  

Gefera Media 

LLC 

 

https://interlight-

building.ru 

https://www.metallurgy-russia.com/
https://www.metallurgy-russia.com/
https://www.metallurgy-russia.com/
https://www.metallurgy-russia.com/
http://www.rosupack.com/
https://www.expocentr.ru/ru/events/sobstvennye-vystavki/renwex/
https://www.expocentr.ru/ru/events/sobstvennye-vystavki/renwex/
https://www.expocentr.ru/ru/events/sobstvennye-vystavki/renwex/
https://www.expocentr.ru/ru/events/sobstvennye-vystavki/renwex/
https://www.expocentr.ru/ru/events/sobstvennye-vystavki/renwex/
https://www.expocentr.ru/ru/events/sobstvennye-vystavki/renwex/
https://www.expocentr.ru/ru/events/sobstvennye-vystavki/renwex/
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58 Technotextil 2023 - международная 

выставка технического текстиля, 

нетканых материалов и оборудование  

Technotextil 2023- Triển lãm quốc tế về 

hàng dệt may kỹ thuật, các vật liệu may mặc 

công nghiệp và thiết bị 

19-21/09 Moscow, Tổ hợp 

triển lãm 

“ExpoCenter” 

Hàng dệt may kỹ thuật, 

các vật liệu may mặc 

công nghiệp khác và 

thiết bị 

Quốc tế 000 10000 
Công ty  

Gefera Media 

LLC 

 

https://technotextil.ru/ 

59 Hometextile & Design 2023 – Triển lãm 

quốc tế về vải, đồ dệt và vật liệu trang trí 

nội thất  

19-21/9 Moscow, Tổ hợp 

triển lãm 

“ExpoCenter” 

vải, đồ dệt và vật liệu 

trang trí nội thất 

Quốc tế 120 14000 
Công ty  

Gefera Media 

LLC 

 

https://en.hometextile-

design.ru/ 

60 Мир детства 2023 - международная 

выставка индустрии детских товаров 

Thế giới trẻ em 2023 – Triển lãm quốc tế về 

đồ dùng cho trẻ em 

26-29/09 Moscow, Tổ hợp 

triển lãm 

“ExpoCenter” 

Hàng hóa dành cho trẻ 

em 

Quốc tế 350 10000 
Công ty 

ExpoCenter 
https://www.mirdetstva-

expo.ru/en/ 

61 WorldFoodMoscow 2023 - международная 

выставка продуктов питания 

WorldFoodMoscow 2023 - triển lãm thực 

phẩm quốc tế 

19-22/09 Moscow, Tổ hợp 

triển lãm Crocus 

Expo 

Hàng thực phẩm, đồ 

uống,  

Quốc tế 800 20000 Công ty ITE 

Moscow  

https://world-food.ru/en 

62 Реклама 2023 - международная 

специализированная выставка. 

Технологии и услуги для производителей 

и заказчиков рекламы  

Reklama 2023- Triển lãm chuyên ngành về 

quảng cáo. Công nghệ và dịch vụ cho các 

nhà sản xuất và sử dụng quảng cáo 

23-26/10 Moscow, Tổ hợp 

triển lãm 

“ExpoCenter” 

Công nghệ và dịch vụ 

cho các nhà sản xuất và 

sử dụng quảng cáo 

Quốc tế 150 15000 Công ty 

ExpoCenter 

https://www.reklama-

expo.ru/en/ 

63 Агропродмаш 2023 - международная 

выставка «Оборудование, технологии, 

сырьё и ингредиенты для пищевой и 

перерабатывающей промышленности» 

Agroprodmash 2023 – Triển lãm quốc tế về 

thiết bị, công nghệ, nguyên liệu và thành 

09-13/10 Moscow, Tổ hợp 

triển lãm 

“ExpoCenter” 

thiết bị, công nghệ, 

nguyên liệu và thành 

phần cho công nghiệp 

thực phẩm và chế biến 

 

 500 20000 Công ty 

ExpoCenter 

https://www.agroprodmash

-expo.ru/en/ 

https://technotextil.ru/
https://technotextil.ru/
https://technotextil.ru/
https://technotextil.ru/
https://technotextil.ru/
https://technotextil.ru/
https://technotextil.ru/
https://technotextil.ru/


phần cho công nghiệp thực phẩm và chế 

biến 

64 Обувь. Мир кожи. Осень 2023 - 

международная выставка обуви и 

изделий из кожи  

Giày dép. Thế giới đồ da Mùa thu 2023- 

Triển lãm quốc tế về giày dép và đồ da 

17-20/10 Moscow, Tổ hợp 

triển lãm 

“ExpoCenter” 

Giày dép, đồ da Quốc tế 150 6000 Công ty  

EXPOCENTRE 

https://www.obuv-

expo.ru/en/ 

65 Seafood Expo Russia 2023 - выставка 

рыбной индустрии, морепродуктов и 

технологий 

Seafood Expo Russia 2023 – Triển lãm thủy 

hải sản và công nghệ có liên quan 

18-20/10 St. Petersburg, 

Trung tâm triển lãm 

"Expoforum" 

Thủy hải sản và công 

nghệ có liên quan 

Quốc tế 400 12000 Công ty  Expo 

Solutions Group 

https://seafoodexporussia.c

om/en/ 

66 Химия 2023 - международная выставка 

химической промышленности и науки 

Khimia 2023 – Triển lãm quốc tế về công 

nghiệp hóa chất và khoa học  

30/10-

02/11 

Moscow, Tổ hợp 

triển lãm 

Thiết bị, công nghệ, 

nguyên liệu sản xuất hóa 

chất 

 200 10000 Công ty  

EXPOCENTRE 

https://www.chemistry-

expo.ru/en/ 

67 PAP-FOR 2023 - Выставка в области 

лесной, целлюлозно-бумажной и 

перерабатывающей промышленности 

PulpFor 2023 - Triển lãm về lĩnh vực gỗ, 

bột giấy và công nghiệp chế biến giấy 

28-30/ 11 St. Petersburg, 

Trung tâm triển lãm 

"Expoforum" 

Hàng hóa máy móc thiết 

bị ngành công nghiệp 

giấy và bột giấy 

Quốc tế 150 4000 
Công ty RX 

Russia 

 

https://en.pulpfor.ru 

68 MITEX 2023 - международная 

специализированная выставка 

инструментов и оборудования  

MITEX 2023 - triển lãm chuyên ngành quốc 

tế về công cụ, thiết bị  

07-10/11 Moscow, Tổ hợp 

triển lãm 

“ExpoCenter” 

Công cụ, thiết bị  Quốc tế 300 12000 
Công ty  

VK Euroexpo 

(Russia) 

 

https://www.mitexpo.ru/en

/ 

69 
Woodex 2023 - Международная выставка 

оборудования, материалов и 

комплектующих для 

28/11-

01/12 

Moscow, Tổ hợp 

triển lãm “Crocus 

Expo” 

Thiết bị, vật liệu và linh 

kiện cho ngành công 

nghiệp chế biến gỗ và 

sản xuất đồ gỗ 

Quốc tế  250 6000 Công ty ITE 

Moscow 

https://woodexpo.ru/en/ 

https://www.mitexpo.ru/en/
https://www.mitexpo.ru/en/
https://www.mitexpo.ru/en/
https://www.mitexpo.ru/en/


деревообрабатывающей и мебельной 

промышленности 

Woodex 2023 – Triển lãm quốc tế về thiết 

bị, vật liệu và linh kiện cho ngành công 

nghiệp chế biến gỗ và sản xuất đồ gỗ 

 

 

 


