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65،263
 بازدیدکننده از 83 منطقھ ی  روسیھ

1200
غرفھ داراز 40 کشور مختلف

فضا 80000 

mosbuild.com

در روسیھ بزرگترین نمایشگاه ساختمان ودکوراسیون

13-16 فروردین 1398
کروکوس اکسپو، مسکو، روسیه
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MosBuild 2018 statistics

متر مربع

جهت کسب اطالعات بیشتر:
آدرس دفتر مرکزى: تهران، شهرك غرب، بلوار دادمان، روبروى بیمارستان آتیه، خیابان بوستان، پالك 6، واحد 1 

تلفن دفتر مرکزى: 42917200-021
آدرس دفتر مشهد: مشهد، بلوار صیاد شیرازى، نبش صیاد، پالك 18، مجتمع صیاد، واحد 13

38663566-051 :تلفن دفتر مشهد

رابط شما در ستا د:
: خانم
: تلفن

داخلى:



*

+9%*
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mosbuild.com

حوزه فعالیت بازدید کنندگان

8,543
بازدید کننده 
دکوراسیون

8,825

سایر مشاغل

3,556

 بازدید کننده
خصوصی

13,930
بازدید کننده 

شرکت ھای 
ساخت و ساز

14,055
بازدید کننده  
خرده فروشی

+8%*

+10%*

+9%*

موقعیتی استثنایی برای عرضھ ی 
دف  مستقیم محصوالت  خود بھ بازار ھ

MosBuild در

 بزرگترین رویداد سال برای تجار و 
بازرگانان 

17,354
بازدید کننده  
عمده فروشی

MosBuild 2018 statistics.   * Increase compared to 2017 statistics

:



mosbuild.com

موضوعات نمایشگاه و مورد عالقھ بازدیدکنندگان

32,054 آھن آالت،مواد و مصالح ساختمانی،لولھ و اتصاالت
تجھیزات دکوراسیون   31,362
حمام و دستشویی،استخر و سونا،اسپا 22,881
کف پوش،دیوار پوش،سنگ 19,659
18,034  انواع درب اتوماتیک و قفل
کاشی و سرامیک و چینی آالت بھداشتی 17,237

کاغذ دیواری 17,221
نما، سقف 15,309
الکتریسیتھ و روشنایی   15,138
انواع پرده   13,899
ابزار و تجھیزات ساختمانی   13,280
انواع پنجره و نمای خارجی 11,026  
انواع درب ھای اتوماتیک و قفل 7,172

36%

6%

58%

23,349
بازدید کننده از 
مناطق مختلف 

روسیھ

37,755
بازدیدکننده از
 شھر مسکو 

4,159
بازدیدکننده 

از کشورھای 
مختلف دیگر

+13%*

MosBuild 2018 statistics.   * Increase compared to 2017 statistics

 دسترسى به کل بازار   
روسیه

 موقعیت عالى براى ورود 
قوى و یا گسترش کسب و 

کار خود در بازار روسیه

MOSBUILD جغرافیای بازدیدکننده نمایشگاه:
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