
شماره سالنآدرستلفننوع فعالیتنام شرکتردیف

67 پالک 20تهران شهرک صنعتی چاردانگه خیابان89781860پرچ و منگنهپرچیران1

25dتبریز خ امام دروازه تهران روبرو نمایشگاه بین المللی ساختمان اکروپل36375259کیف و کفشگراقیک گویا2

46تهران سعدی شمالی خ مصباح کوی بصیر الملک بن بست مومنی پ77684782کفش مردانه زنانههنرین چرم3

507تهران سعدی شمالی ک جابرزاده پ 33918584چرم مصنوعیتک ستاره ایرانیان4

217تهران سعدی شمالی ک جابرزاده پاساژ مهدی پ 33982263چرم مصنوعیچرم میثم5

1725 واحد 70تهران خ انقالب خ مظفر شمالی پ 66490491حک و برش لیزری پیوند بدیع6

25aقم جاده قدیم کاشان خ عالیباف2537206170تولیدی و توزیعیپیکما7

66تبریزجاده تهران باالتر از سه راه اهر کوی وحدت پ3-04136379662کفش مردانه زنانه چرمیکاپیتان8

47تهران خ خیام شمالی ک کارکن اساسی ک اکبری پ 12-55592310کفی و لوازم اولیهکفی طبی پاپیا9

36تهران خ صف ک امید ازادی ک مراغه ای بن بست بهشت پ33910674کفش چرم زنانهنیکالس10

26 قطعه 2 بیجار2ورامین بولوار اصفهان کاشان 33917184چرم و کفشبلوچ چرم صادق11

5825eبازار چاراه گلوبندک ک منوچهر خانی ط اول پ 55583986بافت و لمینیتهادیران و هانیران12

7بازار خ خیام پاچنار ک منوچهر خانی سرای بهرامی55638626زیره کفشزیره تابان13

107 و 8سعدی شمالی جابرزاده پ 33110753پاشنه و قالب و زیره پاشنه نوبری14

27 ط اول265شریعتی نرسیده به طالقانی پ 77607356رنگ و پوشش صنعتیشیمیایی بسپارلیا15

17 پ 52 کرج بولوار 16کیلومتر 44923165کفش و چرمکفش و چرم پارس16

5216سعدی شمالی جابرزاده پ 33971221زیره و کفشزیره دلتا17

6تبریز  نرسیده به پلیس راه اذر شهر کوی ماندگار4132453980کفش ورزشیsfsتولیدی کفش 18

96سعدی شمالی ک دیبا ک حایری زاده پ 33922569کفشامیر سلطانی فامیلی19

57 واحد2 ط 169سعدی شمالی خ مصباح پ 77610940تولیدی بازرگانیگروه صنعتی نامی20

197 متری امام خمینی ک اسدیان پ 20باقر شهر انتهای 55221009پاشنه و زیره زنانهپاشنه تهران مدل21

46 واحد 2 ط 646میدان فردوسی نرسیده به الله زار پ 66752789کفش کالسیک مردانهakmکفش 22

425e فرعی هفتم شرقی پ 29بزرگراه فتح خ فتح 66801583مواد اولیه فوم الستیک مهندسی شایان پلیمر23

157میدان فاطمی ساختمان فاطمی ط اول واحدpvc88991842چرم مصنوعی و تولیدی فومکار24

339950996تولیدوآموزش کفش وسنتیپای پوش مدرن اول25

636و65خ خیام روبرو بازار پاچنار ک شهید کارکن اساسی پ 55595300کفش ماشینی و دستیکفش آفاق26

88227989کفش ماشینیارمیس27
جاده امام رضا شهرک صنعتی عباس آباد شهرک کاوه 8جاده خاوران کیلومتر 

206سوله 
6

425e ط دوم واحد 466خ مطهری روبروی بانک ملت پ88800844 حکاکی و برش لیزریپارس کیا مهنام28

7 ساختمان سپهر105خ خرمشهر نرسیده به خ عشقیار پالک 88548620چرم مصنوعی منسوجاتگروه صنعتی سپهر29

25aاتوبان زنجان قزوین بعد از هتل الاله بعد از راه آهن70کیلومتر 2435753694انواع کفششیکا30

6جاده تبریز تهران کوی اهو کفش اقانژاد4136370237ایمنی سربازی پرسنلیآقا نژاد31

1225dواحد169خ سعدی خ مصباح پ 77619276چرمآی تک چرم32

56سپه ساالر ک مصدقی پ 33995650 کفش زنانهلیدی رز33

25aخ جمهوری چهارراه مخبرالدوله33110865کفش مردانهکفش پیا 34

6جاده خاوران روبروی پمپ بنزین صحرا24کیلومتر 33591800کفش پایپوش زیره چرمشیما کفش35

8525aمهراباد جنوبی خ شمشیری پ 66397290کفش و صندلشهرام طب36

1697 سعدی شمالی مصباح پ 77613475زیره چرم و صنایع وابستهگروه صنعتی ترجانی37

5037 واحد 186سعدی شمالی ظهیراالسالم پ 77680598طراحی مشاوره بازرگانیارتقا و توسعه کفش فرهاد38

3227 و 2خ خیام روبرو بازار پاچنار ک منوچهرخانی دوم پ 55609650تجاری(دوراک)بازرگانی سپید آذین39

7باقراباد بهشت زهرا بین قمصر و دهنو22757270زیره زیره گیوه چیان40

4057خ ولیعصر برج سپهر ساعی واحد 88107199بازرکانینماسازان نادر پرشین41

226 و 18خ جمهوری روبرو سینما حافظ ک علیپور کرمی پ 33926405کیف و کفش زنانهپاتن چرم42

1096خ صف پاساژ امین ط سوم پ 33986401صندل و دمپایی زنانه جی او43

6تبریز خ عباسی خ صدرالشعرا جنب بانک تجارت4135286409کفش مردانهشوگام44

225b ط5خ ظهیراالسالم ک آزادی خواه ک شیخ سیف الدین پ 36056410کفش زنانهساناپا45

287خ سعدی ک امین پاساژ نیک پ 33951682یراق آالتیراق سعید46

26محمدعلی جناح نرسیده به صادقیه بلوار گالب بلوار شهدای صادقیه پ 44246034انواع پایپوشنوید بهمن47

97تبریز چرمشهر خ سوم پ 41332852482چرمسازیچرم شریفی48

49almfootwear-machineryyia zamenhof ludorico lazzaro zoo3610027

1125eخ بخارست ک ششم پ88735302چسبچسب سینا50

6تبریز خ دارایی پاساژ صفوی4135252090کفش مردانهدورال51

(  1394 آذرماه 9 لغایت 6 )دومین نمایشگاه بین المللی کیف، کفش، چرم و صنایع وابسته 



شماره سالنآدرستلفننوع فعالیتنام شرکتردیف

مواد اولیه فوم الستیکاینتر پالست52
 شرکت 5استانبول سیلیوری کوی دییرمنجی محله اردم ک فیزمی پاشا پ 

(اینترپالست)انکس
7

66 ط دوم واحد 43خ صف ک مظفری پ 36055821تولیدیستاره آبی53

166-15 پ 3 جاده ساوه شهرک صنعتی نصیر آباد سرو 30کیلومتر 33938156-56390250صندل کفشپاتینا54

6خ خیام ک سید ولی پاساژ وطن ط دوم55623032کفشدیزل55

2/4/6/56خ سعدی شمالی ک امین زاده ساختمان پارس ط اول پ 33903313کفش و متعلقات مربوطهسیلپا56

2346خ وحدت اسالمی میدان وحدت بازارچه شاهپور پ 55810863کفش مردانهآتن57

825aبازار بازار آهنگران پاساژ صفا ط همکف پ 55584316کیف اداری زنانه و کفشچرم شترمرغ58

2625bجاده ساوه شهرک صنعتی نصیر آباد خ رسول اکرم پ 56390349صندل و کفشکفش طلوع59

56 ط 67خ ولیعصر باالتر از طالقانی خ گیالن ابتدای رودسر پ 8558900کاور و ساک دستی میالد پرنیا ایرانیان60

1925dجاده قدیم کرج فتح نهم پ 66807998قلبسازی کفششهرک صنعتی کوشا61

247ورامین شهرک صنعتی چرمشهر بلوار لرستان مهران چهارم پ 36770214تولید چرمچرمسازی امین62

6سعدی شمالی نرسیده به مخبرالدوله ک بیمه ساختمان پارس ط سوم33112599صندلپانیسا صندل63

27 پ 4سعدی شمالی کوچه بیمه ساختمان پارس ط 33998064چرم مصنوعی و زیرهتهران دلتا64

667427437زیره کفشپرستیژ65

197خ سعدی شمالی خ صف ک مصدقی پ 33927001کفی کفشروناک66

67ozyilmaz makinasanayimachineryiosr ipkasplastsan sit48 blockno 4627

487خ سعدی شمالی ک جابرزاده پ 33937592زیره کفشرنگین فراز68

1187خ جمهوری خ صف پ 33953432تولید و فروش صندلصندل فرهنگ69

3727 پ 2متری میهن انتهای میهن 20جاده ساوه سه راه آدران 56862301ماشین سازیفروزان70

156 پ 3خ وحدت اسالمی میدان شاهپور ک طبرستان بن بست زند 55367626کفش مردانهآریا71

1017بازار پاچنار ک منوچهر خانی پاساژ رضا پ 55814270زیره کفش تکنو72

6خ صف ک بیمه مجتمع امارات سعدی ط دوم33978851کیف چرم زنانه و چرم طبیعیرویال چرم73

25aزنجان خ امام جنب بانک ملی2435750979کفش بچه گانهتعاونی تالشگران هیدت 74

625eمتری بایرامی ک 20تبریز اتوبان کسایی خروجی طالقانی 4135430117نمدسوزی  اشتروبل فدکتولیدی صنعتی تک الیی تبریز75

76fujian sino leather 

manufactuer
pu.pvclongan industrial zone,fuding city,fujian pro.china27

225e واحد 8خ شهید بهشتی خ صابونچی ک مهماندوست پ eva88738721ورق فوم رول و تولیدی صنعتی بهین اور77

6 جاده فتح شرکت کفش ملی18کیلومتر 46079794بازرگانیکفش ملی78

3025eسعدی شمالی  ک جابرزاده پاساژ دنیای چرم پالک 86071149چسب صنعتیهمگامان توسعه گیتا79

1925eتبریز نور جدید پ 4135561986کفی و زیره ورقیروسام80

225b و 20سعدی جابرزاده پ 33950934چرمچرم رضا81

377خ طالقانی غربی خ فریمان شماره 66485308تولیدیسیمک82

966 پ 23جاده ساوه سه راه آدران شهرک نصیراباد فاز دوم سرو 56392203زیره کفش و صندل طبیزیره محمودزاده83

236خ انقالب خ نجات اللهی پ 88499687کفشجیوانچی84

1625eخ خیام بازار پاچنار ک منوچهر خانی پاساژ موسوی پ 55810419...ورق زیره رول ویزدفوم85

57 و بازار سید ولی پاساژ موسوی پ 10خ سعدی شمالی ک دیبا پ 55158523تولیدیاطلس پا86

87alkformSHOES2671720227..به ترکی نوشته است

86 واحد 169سعدی شمالی خ مصباح ک حایری زاده پ 77628761کفش زنانه مردانه صندلبونتی88

6خ صف ک هاشمی پاساژ نگین باغ36617949کیف کفش کمربندالدکتان کاتونیا89

90ita assomac88889828africa expres way before jahan kodak navak bldg.n 17 apt1525

325d واحد 2 ط 64خ مطهری خ الرستان پ 88924472نرم افزار کیف و کفشگروه نرم افزاری گیو91

92pvc57شهریار رباط کریم ک تاالر موج های آبی پ 65773001لژهای دوختی زیرهکوهبر

97خ سعدی شمالی ک جابرزاده پاساژ سرزمین چرم پ 33117051چرم مصنوعیچرم تاپ93

26 واحد 38خ انقالب خ رودسر پ 88848570کفش چرمیبهشتیان94

7 ط دوم202سهروردی جنوبی مطهری پ 88843090منسوجات نبافته والییصنعتی الیی ساز 95

96
palamut group(Q&Q)(ارزی 

(اطلس پا
SHOES

1925خ سازمان آب ک دوم غربی پ 77335916تولیدی لیبلاتیکت کامپیوتر یران97

325 و2 واحد 26سعدی شمالی کاشف ک عشقی پ تولیدیدورنیکا98

ماشین آالت زیره و صندل و کفش ماشین سازی اسدی99

PU EVA
1327 جاده مخصوص خ انصار خ اول شرقی پ 15کیلومتر 44195996

25شیراز میدان معلم ایمان شمالی فروشگاه اسالمی7136300916الگوی کیف و محصوالت چرمیایده پارسه100

376تبریز خ عباسی خ صدرالشعرا ک شهدا پ 4136570960کفشماکسیم101
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25اصفهان خ بزرگمهر خ هفت بهشت شرقیکیف چرم زنانه و چرم طبیعیترنج102

103arian giti niki88830291unit 15.no18.ghaem magham st.hafte tir square.tehran.iran27

427 واحد 14خ شریعتی حسینیه ارشاد خ دشتستان دوم پ 22891060واردات مواد اولیه و زیرهباتک گستر الوند104

7خ پانزده خرداد منوچهر خانی پاساژ منوچهر خانی55601700چرم مصنوعیسامان چرم105

137بازار تهران پاچنار ک منوچهرخانی پاساژ چرم پ 55159463قالب ماهیچهگروه صنعتی نوین106

127 واحد 2خ خیام پاچنار ساختمان وین ط 55159715بازرگانیصدرا نیوساد تجارت107

86خ خیام مجتمع ایساتیس ط دوم واحد 55800527کفشایساتیس108

6 جاده تهران شهرک مرزداران چهارراه اول ضلع غربی ک دوم3تبریز کیاومتر 4136374434کفشصنعت گستر کفش همگام109

110divband27

25تبریز میدان دانشسرا ک شفاییه مجتمع تجاری جواهر04136553214لوازم لولیهشرکت چسب شهریار111

56 واحد 100ولیعصر ک عاطفی بعد تقاطع نیایش پ 22012603تولیدی توزیعیچرم مشهد112

325خ صف ک مهندس المالک پ 33902722کفش و زیرهتندیس113

0413525407025کفش زنانه مجلسیگوهرگام آذر114

786تبریز خ دارایی بازار کفاشها پ 4135237460کفش طبیکفش طبی جی اف اس115

25مالیر خ شهید طلوعی8132250143پی واکس ارگانیک و بوگیر کفشارمغان نوین شایگان116

25تبریز خ دارایی تیمچه رضوی ط دوم4135235742تولیدی کفش مردانه(دومان)گروه کفش فام پا117

127شهرک صنعتی نصیرآباد جنب بانک صنعت و معدن پ 56392505ماشین سازی(نظری)ماشین سازی پلی یورتان نواندیش118

2625خ منوچهری پاساژ عالالدین ط همکف پ 33950737سراجیارس چرم119

498تبریز خ دارایی پاساژ چرم و کفش پ 33323910کفش زنانهکفش لکا120


