
 

 List Of Ras Al-Khaimah Exhibition Center Event 2018                                     2018قائمة املعارض ملركز رأس اخليمة 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 املنظمة اسم املعرض

 Fashion Way الصالة الرئيسية 10/03/2018 – 27/02/2018 كيان لتنظيم املعارض فاشن وي 

 The Bride Show Exhibition الصالة الرئيسية 17/03/2018 – 13/03/2018 الوكيل لتنظيم املعارض 2018معرض العروس 

 الصالة الرئيسية والجديدة 24/03/2018 – 21/03/2018 مركز رأس الخيمة للمعارض 2018مهرجان الدراجات 
RAK Road Rider 2018 

 RAK Motor Show الرئيسية والجديدةالصالة  28/04/2018 – 25/04/2018 مركزرأس الخيمة للمعارض  راك موتور شو 

 Gulf Market Exhibition الصالة الرئيسية 07/04/2018 – 27/03/2018 الصقر لتنظيم املعارض السوق الخليجي

 معرض التوظيف
رؤية لتنظيم املعارض 

 واملؤتمرات
 الصالة الجديدة 19/04/2018 – 17/04/2018

RAK Exhibition for education 

and training and employment 

 Fashion Village الصالة الرئيسية 14/04/2018 – 11/04/2018 البخيتي لتنظيم املعارض قرية املوضة

 International Market الصالة الرئيسية 05/05/2018 – 24/04/2018 القدرة لتنظيم املعارض عامليةأسواق 

مهرجان رأس الخيمة 

 الرمضاني

 RAK Ramadan Festival الصالة الرئيسية والجديدة 14/06/2018 - 21/05/2018 القدرة لتنظيم املعارض

 Eid Al Edha Exhibition الصالة الرئيسية والجديدة 21/08/2018 – 02/08/2018 املرايا لتنظيم املعارض مهرجان عيد األضحى

 Sea and Sand الصالة الرئيسية والجديدة 24/11/2018 – 21/11/2018 الخيمة للمعارضمركزرأس  بر و بحر

 

 Bazar الصالة الرئيسية 10/11/2018 – 30/10/2018 امليدان لتنظيم املعارض بازار
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  الصالة الرئيسية 08/12/2018 – 27/11/2018 لجين لتنظيم املعارض األمومه والطفولة

الصالة الجديدة و املساحات  31/12/2018 – 01/12/2018 مركز رأس الخيمة للمعارض الجاليات

 الخارجية

 

 Fashion and Perfumes الصالة الرئيسية 06/01/2019 – 26/12/2018 ديرة لتنظيم املعارض ازياء و عطور 

Exhibition 


