
 
 List Of Ras Al-Khaimah Exhibition Center Event 2017                                     2017قائمة المعارض لمركز رأس الخيمة للمعارض 

 

 
 للمزيد من المعلومات يرجى االتصال بـ:

 مركز رأس الخيمة للمعارض
 تابع لغرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة ركزم

 (009717)2070279  - (009717)2070274هاتف:    
 (009717) 2070293فاكس:  
 رأس الخيمة – 87ص.ب:  

 اإلمارات العربية المتحدة

 
For Further Information Please Contact: 
Ras Al-Khaimah Exhibition Center 
Affiliated to R.A.K Chamber of Commerce &  Industry  
Tel:  (009717)  2070274– (009717) 2070279 
Fax: (009717)  2070293 
P.O.Box:  87- Ras Al-Khaimah 
United Arab Emirates. 

  Exhibition Name مكان املعرض  التاريخDate/ الشركة المنظمة اسم املعرض

 RAK Book Fair الصالة الجديدة 02/2017/ 10 – 29/01 مركز املعارض معرض رأس الخيمة للكتاب 

 Fashion Village الصالة الرئيسية 11/2/2017 – 31/1/2017 املعارضالبخيتي لتنظيم  قرية املوضة

 Of East  Asia الصالة الرئيسية 12/3/2017 – 1/3/2017 املرايا لتنظيم املعارض شرق آسيا

 Gulf Market Exhibition الصالة الرئيسية 8/4/2017-28/3/2017 الصقر لتنظيم املعارض السوق الخليجي 

 The Bride Show Exhibition الصالة الجديدة 17/4/2017-13/4/2017 الوكيل لتنظيم املعارض معرض العروس

 RAK Exhibition for education and الصالة الجديدة 4/05/2017-2 رؤية لتنظيم املعارض معرض راس الخيمة للتوظيف

training and employment 

 Sham’s Exhibition الصالة الرئيسية 09/5/2017-28/4/2017 املرايا لتنظيم املعارض بالد الشام

مهرجان رأس الخيمة 

 الرمضاني

 RAK Ramadan Festival الصالة الجديدة 24/6/2017-31/5/2017 الصقر لتنظيم املعارض

 Eid Al Edha Exhibition الصالة الجديدة 2017/08/08 – 2017/08/30 القدرة لتنظيم املعارض مهرجان عيد االضحى

 مدينة الشباب 

 )صيف بالدي(

 My country’s summer الصالة الجديدة  31/07/2017 – 9 الهيئة العامة للشباب والرياضة 

 Made in Asian Exhibition الصالة الرئيسية 8/10/2017-27/9/2017 لتنظيم املعارض فيجا معرض صنع في آسيا

 Fashion and Perfumes Exhibition الصالة الرئيسية 10/11/2017 – 30/10/2017 ديرة لتنظيم املعارض معرض أزياء وعطور 

18/11/2017 – 14/11/2017 الوكيل لتنظيم املعارض فاشن ترندمعرض   Fashion Trend  Exhibition الرئيسيةالصالة  
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 Fashion Autumn Fair الصالة الرئيسية  06/01/2018 – 26/12 القدرة لتنظيم املعارض  معرض أزياء الخريف 


