 فرش ماشینی و صنایع وابسته، موکت،هشتمین نمایشگاه بین المللی کفپوشها

وب سایت

ایمیل

نام شرکت

ردیف

www.setmat.ir

info@setmat.ir

شرکت ست

1

www.ariaads.ir

info.ariatadbir@gmail.com

کانون آگهی و تبلیغات آریا

2

www.tooscarpet.ir

info@tooscarpet.ir

فرش توس مشهد

3

www.nasr.ir

info@nasr.ir

نصر دوخت ماشین

4

www.mojalalcarpet.com

mojalalcarpet@yahoo.com

فرش و گلیم مجلل

5

www.hamedanmoquette.com

info@hamedanmoquette.com

گروه صنعتی موکت همدان

6

www.nikzadarts.com

nikzadir@yahoo.com

هنرکده نیکزاد یزد

7

www.sepasenoorcarpet.com

sepasenoor@yahoo.com

شرکت تولیدی بازرگانی سپاس نور بیدگل

8

www.tandismandegar.com

tandismandegar@gmail.com

فرش تندیس ماندگار کاشان

9

mahestanco@yahoo.com

شرکت فرش مهستان

10

)فرش مشهد و نگین مشهد (بازرگانی برادران کریمی

11

بهریس باف کاران ایرانیان

12

کارخانجات ریسندگی و بافندگی سینا تاب کاشان

13

)Emperial( فرش بهشتی تبریز

14

فرش کاندید

15

www.sinatab.com

www.payarcarpet.com

golrangcarpet@gmail.com

پایار

16

www.negintabancarpet.com

negin-tehran1@gmail.com

نگین مشهد تابان

17

www.ssmm.ir

mollasadra.register@gmail.com

ایده و تفکر برتر مالصدرا

18

www.corkyazd.com

h@corkyazd.com

صنایع کرک یزد

19

گروه صنعتی ساینار

20

شرکت توحید نقش آران فرش کاخ

21

شرکت فرش خاتم

22

www.sainarco.com

sainar.ek@gmail.com

info@sainarco.com

www.kakhcarpet.com
novintechgroup.com

kajimohsen@gmail.com

گروه صنعتی نوین تکنیک

23

www.shadlincarpet.ir

shadlincarpet@gmail.com

شادلین فرش کاشان

24

www.anacarpetco.com

info@anacarpetco.com

فرش آنا

25

www.savin-carpet.com

manager@savin-carpet.com

فرش ساوین

26

 فرش ماشینی و صنایع وابسته، موکت،هشتمین نمایشگاه بین المللی کفپوشها

وب سایت

ایمیل

نام شرکت

ردیف

www.farshine.ir

info@farshine.ir

)تجارت آفرین ماندگار(فرشینه

27

www.mehregancarpet.com

info@mehregancarpet.com

سیمرغ زرین مهرگان

28

www.amirancarpet.com

Golbaf.bahador@yahoo.com

)شرکت نساجی گلباف بهادر (فرش امیران

29

www.parnianco.com

b.mahestan95@gmail.com

)شرکت صنایع تولیدی بافته های مهستان کاشان(فرش پرنیان

30

www.zomorodcarpet.com

info@zomorodcarpet.com

شرکت فرش زمرد مشهد

31

www.classiccarpet.ir

info@classiccarpet.ir

سریران

32

www.khoobcarpet.ir

sirous_k62@yahoo.com

شرکت بافت خوب

33

شرکت فرش سروش پایتخت

34

www.boostancarpet.com

boostancarpet@yahoo.com

شرکت بوستان ترمه

35

www.yaldayekavir.com

info@yaldayekavir.com

صنایع یلدای کویر کاشان

36

www.shahrokhcarpet.com

shahrokhcarpet@yahoo.com

شرکت فرش شاهرخ

37

www.abrishamcarpet.com

info@abrishamcarpet.com

فرش ابریشم شمال

38

www.merinosiran.co

merinosiran@gmail.com

فرش مرینوس

39

www.almascarpet.com

carpetkerman@yahoo.com

فرش الماس کویر کرمان

40

www.farrahicarpet.com

pr@farrahicarpet.com

)شرکت صنایع نساجی فرخ سپهر کاشان (فرش فرهی

41

www.jordancarpet.com

noroozpoor2011@yahoo.com

)شرکت فرش جردن (نساجی گلریسان کاشان

42

www.nimacarpet.ir

mehdizabeti2023@gmail.com

)نیما بافت کاشان (ماهور

43

www.tamadoncarpet.com

tamadon.carpet@yahoo.com

)تمدن فرش کاشان(قالی سرام

44

www.bereliancarpet.com

bahar-carpet1980@yahoo.com

فرش برلیان

45

www.gheytarancarpet.com

info@gheytarancarpet.com

فرش قیطران طالیی کاشان

46

www.sophiacarpet.com

mohamad.amoali@yahoo.com

)مجتمع نساجی خاطره مشکات (فرش سوفیا

47

www.asayeshcarpet.com

info@asayeshcarpet.com

مجتمع نساجی آسایش کاشان

48

zabeti.meysam@yahoo.com

بازرگانی ضابطی

49

فرش مهیار دلیجان

50

sobhe@apadana.com

چهل تکه

51

fattahfarsh@yahoo.com

)نگین مشهد فتاح (فرش عقیق

52

www.callagecarpets.com

 فرش ماشینی و صنایع وابسته، موکت،هشتمین نمایشگاه بین المللی کفپوشها

وب سایت

ایمیل

نام شرکت

ردیف

www.moaseseparsa.com

faghihzadeh.ali@gmail.com

گروه صنعتی پارسا

53

www.nassajiemrouz.com

info@nassajiemrouz.com

نساجی امروز

54

www.namadparda.com

info@namadparda.com

نماد پردا

55

azin.charm@yahoo.com

آذین چرم

56

www.khojastecarpet.com

khojastecarpet@yahoo.com

)فرش خجسته (فرش شهامت بیدگل

57

www.arshamcarpet.com

info@arshamcarpet.com

فرش آرشام

58

www.afsharzarinehcarpet.com

afsharzarinehcarpet@yahoo.com

)ستاره افشار (افشار زرینه

59

www.kohanjournal.com

info@kohanjournal.com

مجله کهن

60

www.carpet110.com

info@carpet110.com

)110 نساجی سبحان (فرش

61

www.ketabjame.ir

info@ketabjame.ir

 موکت و صنایع وابسته،کتاب جامع فرش ماشینی

62

www.aminmoquette.com

amc@aminmoquette.com

شرکت امین موکت

63

sorenacarpet.com

sorena.carpet@yahoo.com

سورنا فرش ایرانیان

64

www.zomorrodkashan.com

info@zomorrodkashan.com

شرکت فرش زمرد کاشان

65

parsnaghsh.kashan@gmail.com

شرکت پارس نقش کاشان

66

info@laukashan.

 دانشگاه آزاد اسالمی کاشان-مرکز تحقیقات فرش ماشینی

67

farshettehaad@yahoo.com

اتحادیه تولیدکنندگان فرش ماشینی

68

صنایع بافندگی ارمغان مهرگان

69

آریا فرش هخامنش

70

info@enayaticoolhome.com

برودت خانه عنایتی

71

sultancarpet@gmail.com

فرش سلطان-)سرزمین فرش (فرش نقش کهن

72

helalalborz@gmail.com

شرکت فرش هالل البرز

73

شرکت فرش نگین باستان مشهد

74

فرش کرامتیان

75

)L&D( ال اند دی فلور

76

بازرگانی کریمی

77

کتیبه پایتخت

78

www.laukashan.ac.ir

www.enayaticoolhome.com
www.helalalborz.ir
www.keramatian.com

info.keramatin.com

هشتمین نمایشگاه بین المللی کفپوشها ،موکت ،فرش ماشینی و صنایع وابسته

ردیف

نام شرکت

79

صنایع پوست و چرم طاها

80

فرش نگین گلستان-فرش اسپادنا (برند تجاری)

ایمیل

وب سایت

81

فرش ماندگار زرین پارسه

khaleghiabas@gmail.com

www.mandegarparse.ir

82

دانش

shirinelmi.gmail.com

dansh.s@yahoo.com

83

نشریه موفق

84

فرادیدرها

mirzaee.shahram@yahoo.com

www.rahacarpet.com

85

شرکت صنایع فرش و موکت بابل

saba@babol-carpet.com

www.babol-carpet.com

86

صنایع فرش پرهام مشهد

87

اصفهان صنعت امید

mehran11033@yahoo.com

esfahansanat-omid.com

88

موکت پردیس بافت یزد

info@pardisbaftyazd.com

www.pardisbaftyazd.com

89

فرش نفیس محصولی از شرکت ریسندگی بایر کاشان

90

پنجاه رنگ ابریشم مشهد

91

فرش کیمیا

easttextiles@yahoo.com

www.kimiarugs.com

92

شرکت فرش افشین

afshincarpet@gmail.com

www.afshincarpet.com

93

شرکت نساجی مه ترنج تهران

94

برین

95

فرش شاد نقش مشهد

shadnaghsh.ir@gmail.com

www.shadnaghsh.ir

96

تسمه میالد کهن

miladbelt@yahoo.com

www.miladbelt.com

97

پازل فرش

98

ریسندگی کویر پارس نخ یزد

99

سورنا نسل پارتیان

100

فارس چسب

101

فرصت گستران پاسارگاد

info@iranopportunity.com

www.iranopportunity.com

102
103

مهندسی رای دانا سیستم
شرکت تهرانیان پالست امرتات

info@danabarcode.com
info@tehranianplast.ir

www.danabarcode.com
www.tehranianplast.ir

104

شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع الستیک (نخ تایر صبا)

export@riidco.com

www.riidco.com

هشتمین نمایشگاه بین المللی کفپوشها ،موکت ،فرش ماشینی و صنایع وابسته

ردیف

نام شرکت

105

تعاونی کاشان

ایمیل

وب سایت

106

دارندگان رهنمای تجارت

info@fashnama.ir

www.farshnama.ir

107

شرکت سفید سنگ الیگودرز

info@sefidsang.com

www.sefidsang.com

108

مرسده اصفهان

109

سرای ابریشم

110

شرکت بیمه کارآفرین (نمایندگی )2586

111

تامین صنعت آسیا (لینکاتک)

112

اپشک

113

گروه طراحی فرش دستان

114

دفتر فنی پرشین تهویه

115

موسسه حقوقی ماندگار

sabtmandegar@gmail.com

116

آذین نقش زرباف

info@zarbaf.ir

117

نیک فرآیند گستر پارسیس (فرش عرش)

arsh.carpet@gmail.com

118

سیمین الیاف یزد

info@siminalyaf.com

119

شرکت تولیدی بازیابان

120

نساجی تندیس کاشان

info@farshetandis

121

گروه صنعتی نگین مشهد هالل

sarezehgar@yahoo.com

122

فرش سجاده آریا

ariafloo@yahoo.com

123

سرزمین فرش

a.kazemi@linkatec.com

www.linkatec.com

fotemehtalebi42@yahoo.com
www.sabtmandegar.com

www.siminalyaf.com
www.bazyaban-co.com
www.farshetandis.com

124

آرتا نقش تاک

info@artantc.com

www.artafloor.com

125

تاپ مت

mirarab@topmat.ir

www.topmat.ir

126

حریران

info@hariran.ir

www.hariran.ir

127

شرکت صنایع الیاف زاگرس پیمان

128

گروه تولیدی صنعتی ظریف مصور

pr@zarifmosavar.com

www.zarifmosavar.com

129

سازمان نیازمندیهای همشهری

a.mosallaie@gmail.com

www.rahnama.com

130

توسعه تجارت بین الملل آویژه تدبیر

info@2exim.com

www.2exim.com

131

شرکت صنایع نساجی پامچال

info@pamchalco.com

www.pamchalco.com

