NOZĪMĪGĀKĀS NOZARES IZSTĀDES
2018.GADĀ
JANVĀRIS
Izstāde

Norises vieta

Norises laiks

CES

Lasvegasa (ASV)

09.01.-12.01.2018

Nepcon Japan

Tokija (Japāna)

17.01.-19.01.2018

Elmässan

Malme (Zviedrija)

24.01.-25.01.2018

Electricity and
Communication
Networks (Verkosto)

Tampere (Somija)

25.01.-26.01.2018

Virzieni

Mājas lapa

Patērētāju iekārtas, robotika, 3D tehnoloģijas,
viedās mājas, droni, spēles, drošības risinājumi utt.
Elektronikas komponentes un materiāli, PCB/PWB,
testēšanas un mērīšanas iekārtas, SMT, R&D un
ražošanas iekārtas utt.
Apsardzes un drošības risinājumi, apgaismošana,
LED, detektori, komponentes utt.

nepconjapan.jp

Telekomunikāciju tīkli, datu pārraide, datu centri,
elektriskie tīkli, ceļu apgaismojums, kabeļi utt.

verkostomessut.fi

PCB, signālu un enerģijas integritāte, pusvadītāju
komponentes, testēšanas un mērīšanas risinājumi,
ICs utt.
Pusvadītāji, saules paneļi, mikro-elektromehāniskās
sistēmas, LED, apgaismes risinājumi utt.

DesignCon

Santaklara (ASV)

30.01.-01.02.2018

Semicon Korea

Seula
(Dienvidkoreja)

31.02.-02.02.2018

Izstāde

Norises vieta

Norises laiks

electronics west

Anaheima (ASV)

06.02.-08.02.2018

Elektromehāniskās komponentes, līgumražošana,
PCB ražošanas iekārtas, pusvadītāji utt.

Southern Manufacturing
& Electronics

Farnboro
(Lielbritānija)

06.02.-08.02.2018

Automatizācija un robotika, prototipēšana, augstas
precizitātes tehnika, darba stacijas, marķēšana utt.

Robotics, ICT4Industry
and Intronika Slovenia

Ļubļana
(Slovēnija)
Diseldorfa
(Vācija)

ces.tech

easyfairs.com

designcon.com
semiconkorea.org

Februāris

EMV

13.02.-15.02.2018
20.02.-22.02.2018

Virzieni

Robotika, profesionālā un industriālā elektronika,
automatizācija, datu pārraide un uzglabāšana utt.
Elektromagnētiskās savienojamības testēšanas
iekārtas, komponentes un pakalpojumi utt.

Mājas lapa
electronicswest.designnews.com
industrysouth.co.uk
icm.si
mesago.de

Mobile World Congress

Barselona
(Spānija)

26.02.-01.03.2018

IPC APEX Expo

Sandjego (ASV)

27.02.-01.03.2018

Electrotech. Light

Minska
(Baltkrievija)

28.02.-02.03.2018

Tokija (Japāna)

28.02.-02.03.2018

Norises vieta

Norises laiks

Automation. Electronics
World Smart Energy
Week

Aplikācijas, mākoņrisinājumi, zaļās tehnoloģijas, ekomercija, mobilie maksāšanas risinājumi utt.
PCB ražošanas iekārtas, materiāli un pakalpojumi,
elektronikas montāžas un testēšanas iekārtas utt.
Elektrotehniskās iekārtas, elektroizolācijas
materiāli, apgaismes sistēmas, komponentes,
sensori utt.
Saules paneļi, ražošanas iekārtas un materiāli,
testēšanas un analīzes iekārtas, ESD aizsardzība utt.

mobileworldcongress.com
ipcapexexpo.org
minskexpo.com
pvexpo.jp

MARTS
Izstāde

Virzieni
Robotika, automātika, kontroles tehnoloģijas,
mikro tehnoloģijas, mašīnredze, komponentes,
industriālā programmatūra utt.
Elektroenerģijas kontroles iekārtas, strāvas
pārveidotāji, nepārtrauktas strāvas padeves
risinājumi utt.
Atjaunojamā enerģija, elektronika, elektrotehnika,
automātika, elektriskie transportlīdzekļi utt.
Drukātās elektronikas materiāli, ražošanas process
un iekārtas, pakalpojumi utt.

Mājas lapa

SPS - Industrial
Automation

Ganžou (Ķīna)

04.03.-06.03.2018

APEC

Sanantonio (ASV)

04.03.-08.03.2018

ExpoEnergiE

Bukareste
(Rumānija)

08.03.-11.03.2018

LOPE - C

Minhene (Vācija)

14.03.-15.03.2018

Šanhaja (Ķīna)

14.03.-16.03.2018

Komponentes, pusvadītāji, displeji, mikro un nano
sistēmas, sensoru tehnoloģijas, automatizācija utt.

electronica-china.com

Šanhaja (Ķīna)

14.03.-16.03.2018

Pusvadītāju materiāli, IC un LED ražošana, MEMS,
TSV, plakanie displeji, skārienjūtīgie ekrāni utt.

semiconchina.org
fpdchina.org

Stambula
(Turcija)

15.03.-18.03.2018

CPCA Show

Šanhaja (Ķīna)

20.03.-22.03.2018

Amper

Brno (Čehija)

20.03.-23.03.2018

MIDEST

Parīze (Francija)

27.03.-30.03.2018

electronica China
productronica China
Semicon China
FPD CHINA
WIN EURASIA
Automation

Automatizācija, elektrotehnika, hidraulika un
pneimatika
PCB ražošanas iekārtas un izejmateriāli,
elektronikas montāžas iekārtas, līgumražošana utt.
Elektrotehnika, elektronika, automatizācija,
komunikācijas, apgaismes un drošības tehnoloģijas
PCB, mikroviļņu komponentes, materiālu apstrādes
iekārtas, termālā apstrāde utt.

spsinchina.com

apec-conf.org
eee-expo.ro
lopec.com

win-automation.com
ying-zhan.com
amper.cz
midest.com

Paris Space Week (PSW)

Parīze (Francija)

28.03.-29.03.2018

Kosmosa tehnoloģijas, satelīti, starta iekārtas, vides
kontroles sistēmas, programmatūra,
telekomunikācijas iekārtas utt.

Norises vieta

Norises laiks

Virzieni

paris-space-week.com

Mājas lapa

APRĪLIS
Izstāde

Komponentes, pusvadītāji, aizsardzības
elektronika, instrumenti, robotika, 3D tehnoloģijas,
displeji, apgaismojums utt.
Mērinstrumenti, komponentes, optiskās
elektronikas sistēmas, programmatūra utt.
3D druka, skenēšana un citas tehnoloģijas,
prototipēšana utt.
Mikrosistēmas, nanotehnoloģijas, sensoru
tehnoloģijas, mikroelektronika, mikromehānika utt.
Ražošanas iekārtas un materiāli, mērinstrumenti,
SMT, PCB, fotonika, LED, autotronika,
komponentes utt.
GPS, IT, patērētāju iekārtas, tīkla iekārtas, audio &
video, droni, komponentes utt.
3D printēšana, audio-vizuālie produkti, savienotās
mājas, medicīnas iekārtas, drošības sistēmas utt.
Ēku automatizācija, enerģijas efektivitāte,
atjaunojamā enerģija, kabeļi, apgaismes iekārtas,
viedie tīkli utt.
Komponentes, sensori, displeji, hibrīdtehnoloģijas,
strāvas avoti, mikroelektronika utt.

China Electronics Fair
(CEF)

Šenžeņa (Ķīna)

09.04-11.04.2018

Control-Stom

Keļce (Polija)

10.04.-12.04.2018

3D Printing Days

Keļce (Polija)

10.04.-12.04.2018

Smart Systems
Integration

Drēzdene (Vācija)

11.04.-12.04.2018

Electronics
Manufacturing

Seula
(Dienvidkoreja)

11.04.-13.04.2018

Honkonga (Ķīna)

11.04.-14.04.2018

Honkonga (Ķīna)

13.04.-16.04.2018

Elektro

Maskava
(Krievija)

16.04.-19.04.2018

Expo Electronica

Maskava
(Krievija)

17.04.-19.04.2018

elcom Ukraine

Kijeva (Ukraina)

17.04.-20.04.2018

Elektrotehnika, enerģētikas mašīnbūve,
energoefektivitāte, automatizācija utt.

elcom-ukraine.com

Hannover Messe

Hannovere
(Vācija)

23.04.-27.04.2018

Ēku automatizācijas sistēmas, hibrīda
transportlīdzekļu tehnoloģijas, mobilitātes
risinājumi utt.

hannovermesse.de

Nepcon China

Šanhaja (Ķīna)

24.04.-26.04.2018

SMT produkti un tehnoloģijas, elektronikas
ražošanas automatizācija, ESD un tīrās telpas utt.

nepconchina.com

CSF Electronics &
Components
HKTDC Hong Kong
Electronics Fair

shenzhen.icef.com.cn

targikielce.pl
targikielce.pl
mesago.de
pekorea.org
globalsources.com
hkelectronicsfairse.hktdc.com
elektro-expo.ru

expoelectronica.primexpo.ru

MAIJS
Izstāde

Norises vieta

Norises laiks

Semicon Southeast Asia

Kualalumpura
(Malaizija)

08.05.-10.05.2018

EDS

Lasvegasa (ASV)

15.05.-18.05.2018

SPS IPC Drives

Parma (Itālija)

22.05.-24.05.2018

International
engineering fair

Nitra (Slovākija)

22.05.-25.05.2018

Display Week
ELO SYS

Losandželosa
(ASV)
Trenčīna
(Slovākija)

22.05.-24.05.2018
22.05.-25.05.2018

Virzieni
Testēšanas produkti un sistēmas, LED, montāžas un
iepakošanas iekārtas, izejmateriāli, programmatūra
utt.
Pasīvās un elektromehāniskās komponentes,
instrumenti, piederumi, aktīvās komponentes utt.
Automatizācijas sistēmas, komponentes, kontroles
tehnoloģijas, sensoru tehnoloģijas, IPCs utt.
Monitoringa un kontroles instrumenti,
automatizācija, darbgaldi utt.
OLED, LED, HD un 4K TV tehnoloģijas, e-papīri,
plazmas, projekcijas un lokanie displeji utt.
Elektrotehnika, elektronika, automatizācija,
apgaismes iekārtas, telekomunikācijas iekārtās utt.
Jaunās tehnoloģijas, izgudrojumi, robotika, 3D
druka, elektriskie mūzikas instrumenti, droni utt.
Platjoslu tīkli, kabeļi, satelītu tehnoloģijas,
telekomunikācijas iekārtas un pakalpojumi utt.

Maker Faire

Berlīne (Vācija)

25.05.-27.05.2018

ANGA COM

Ķelne (Vācija)

30.05.-01.06.2018

Izstāde

Norises vieta

Norises laiks

AAMI

Longbīča (ASV)

01.06.-04.06.2018

PCIM Europe

Nirnberga (Vācija)

05.06.-07.06.2018

smthybridpackaging

Nirnberga (Vācija)

05.05.-07.05.2018

Subcon

Birmingema
(Lielbritānija)

05.06.-07.06.2018

Līgumražošana un apakšuzņēmēji

Guangzhou Electrical
Building Technolgy
(GEBT)

Ganžou (Ķīna)

09.06.-12.06.2018

Elektrotehnika, ēku automatizācija, viedās mājas,
enerģijas vadības sistēmas utt.

Mājas lapa
semiconsea.org
edsconnects.com
spsitalia.it
agrokomplex.sk
displayweek.org
expocenter.sk
en.maker-faire.de
angacom.de

JŪNIJS
Virzieni
Veselības aprūpes tehnoloģijas, medicīnas iekārtas,
monitoringa ierīces, wireless telemetrija utt.
Enerģētikas iekārtas, atjaunojamā enerģija,
enerģijas vadības sistēmas utt.
SMT iekārtas, mikroelektronika, komponentes un
pakalpojumi, PCB, testēšanas sistēmas utt.

Mājas lapa
aami.org
mesago.de
mesago.de/de/SMT
subconshow.co.uk
guangzhou-electrical-buildingtechnology.hk

CeBIT

Hannovere
(Vācija)

11.06.-15.06.2018

Anga Com

Ķelne (Vācija)

12.06.-14.06.2018

CWIEME Berlin

Berlīne (Vācija)

19.06.-21.06.2018

Nepcon Thailand

Bangkoka
(Taizeme)

20.06.-23.06.2018

SDW

Londona
(Lielbritānija)

26.06.-27.06.2018

Sensors

Sanhosē (ASV)

26.06.-28.06.2018

TechnoExpo

Saratova (Krievija)

26.06.-28.06.2018

PCIM Asia

Šanhaja (Ķīna)

26.06.-28.06.2018

CommunicAsia

Singapūra
(Singapūra)

26.06.-28.06.2018

Sensor+Test

Nirnberga (Vācija)

30.05.-01.06.2018

Izstāde

Norises vieta

Norises laiks

Semicon West

Sanfrancisko
(ASV)

10.07.-12.07.2018

China Electronics Fair
West Show

Čendu (Ķīna)

12.07.-14.07.2018

Izstāde

Norises vieta

Norises laiks

Nepcon South China

Šenžeņa (Ķīna)

28.08.-30.08.2018

Digitālie biznesa risinājumi, biznesa drošība, ekomercija, komunikācijas tehnoloģijas, ECM utt.
Platjoslas tīkli, datu pārraide, WiFi, multi ekrāni,
viedie TV, viedās mājas, IoT utt.
Automatizācija, elektronika, elektroenerģijas
ražošana, materiāli un komponentes utt.
Līgumražošana, komponentes, plakano ekrānu
moduļi un aplikācijas, mērīšanas un testēšanas
iekārtas utt.
Dokumentu drošība, printeri, identifikācijas un
dokumentu kontroles iekārtas utt.
Sensori, komponentes, IoT, optiskās sistēmas,
programmatūra, viedās sistēmas utt.
Ražošanas iekārtas un tehnoloģijas, instrumenti,
nākotnes tehnoloģijas utt.
Enerģētikas iekārtas, atjaunojamā enerģija,
enerģijas pārvaldība, bezizmešu ražošana utt.
Platjoslu tīkli un infrastruktūra, 5G un 4G
tehnoloģijas, FTTX, UAV, droni, mobilās aplikācijas,
sistēmu integrācija, IoT, IPTV utt.
Uztveršanas (devēju), mērīšanas un testēšanas
tehnoloģijas un pakalpojumi

cebit.de
angacom.de
coilwindingexpo.com/berlin
nepconthailand.com
sciencemediapartners.com
sensorsexpo.com
expo.sofit.ru
mesago.de
communicasia.com
sensor-test.de

JŪLIJS
Virzieni
Pusvadītāju iekārtas un materiāli, mikro un nano
elektronika
Patērētāju, IT un telekomunikāciju, enerģijas
piegādes un aizsardzības iekārtas utt.

Mājas lapa
semiconwest.org
chengdu.icef.com.cn

AUGUSTS
Virzieni
SMT, EMA, industriālā automatizācija, PCB,
komponentes, viedā ražošana, IOV utt.

Mājas lapa
nepconsouthchina.com

EMC Europe

Amterdama
(Nīderlande)

27.08.-30.08.2018

Elektromagnētiskā savietojamība

IFA (Consumer
electronics unlimited)

Berlīne (Vācija)

31.08.-05.09.2018

Audio iekārtas, mājsaimniecības iekārtas, mobilie
termināli utt.

Izstāde

Norises vieta

Norises laiks

Shanghai Smart Home
Technology (SSHT)

Šanhaja (Ķīna)

03.09.-05.09.2018

Shanghai International
Lighting Fair (SILF)

Šanhaja (Ķīna)

03.09.-05.09.2018

emceurope2018.org
b2b.ifa-berlin.com

SEPTEMBRIS

Nepcon Vietnam
PLASALondon
efa

Ho Chi Minh City
(Vjetnama)
Londona
(Lielbritānija)

13.09.-15.09.2018
16.09.-18.09.2018

Leipciga (Vācija)

18.09.-20.09.2018

Sanktpēterburga
(Krievija)

18.09-20.09.2018

Nigeria Com

Lagosa (Nigērija)

19.09.-20.09.2018

European Microwave
Week

Madride (Spānija)

23.09.-28.09.2018

RADEL
Industrial Electrotechnics
And Driving

ELTECH
Micro | Nano | Mems
What’s New in
Electronics Live
productronica
electronica India

Plovdiva
(Bulgārija)
Birmingema
(Lielbritānija)
Birmingema
(Lielbritānija
Bengalūru (Indija)

24.09.-29.09.2018
25.09.-26.09.2018
25.09.-26.09.2018
26.09.-28.09.2018

Virzieni
Viedās apgaismes sistēmas, apkures un ventilācijas
sistēmas, viedās patērētāju iekārtas,
programmatūra, drošības risinājumi utt.
Inteliģentie apgaismes risinājumi,
energoefektivitāte
Komponentes, EMS, displeji, mērīšanas iekārtas,
dzinēju kontroles sistēmas utt.
Profesionālās audio, skaņas un apgaismes iekārtas
Elektromobilitāte, apgaismojums, apkure,
ventilācija, automatizācijas sistēmas, IT,
komunikācijas, viedās mājas utt.
Komponentes, plates, detaļas, sertifikācija,
tehnoloģijas, iekārtas, instrumenti, automatizācija,
mehatronika un robotika utt.
IoT, mobilie maksājumi, e-komercija,
satelīttehnoloģijas, 5G tehnoloģijas utt.
Mikroviļņu sistēmas, antenas, radari,
telekomunikācijas un Wireless tehnoloģijas
Komponentes, instrumenti, izejmateriāli,
elektriskās un magnētiskās mērierīces utt.
Līgumražotāju pakalpojumi, mikro frēzēšanas,
lāzeru un virsmu apstrādes iekārtas utt.
Komponentes, PCB, ražošanas iekārtas,
programmatūra, EMS, inovatīvi produkti utt.
Pusvadītāji, displeji, PCB, saules paneļi, EMS,
pasīvās komponentes utt.

Mājas lapa
shanghai-smart-hometechnology.hk
shanghai-international-lightingfair.hk
nepconvietnam.com
plasashow.com
efa-messe.com
farexpo.ru/radel
farexpo.ru
tmt.knect365.com
eumweek.com
fair.bg
micronanomems.com
wnie.co.uk
electronica-india.com
productronica-india.com

OKTOBRIS
Izstāde
Automation
MSV
IMT
WOTS
Taitronics
SIEF

Norises vieta
Brno (Čehija)
Utrehta
(Nīderlande)
Taipeja (Taivana,
Ķīna)
Seula
(Dienvidkoreja)

Norises laiks
01.10.-05.10.2018
02.10.-05.10.2018
09.10.-12.10.2018
10.10.-12.10.2018

electronicAsia

Honkonga (Ķīna)

13.10.-16.10.2018

Ceatec Japan

Čiba (Japāna)

16.10.-19.10.2018

KES
(Korea Electronics Show)

Seula
(Dienvidkoreja)

17.10.-20.10.2018

ChipEXPO
Testing & Control

Maskava
(Krievija)
Maskava
(Krievija)

17.10.-19.10.2018
23.10.-25.10.2018

China Electronics Fair

Šanqhaja (Ķīna)

25.10.-27.10.2018

securika

Sanktpēterburga
(Krievija)

30.10-01.11.2018

Izstāde

Norises vieta

Norises laiks

European Utility Week

Vīne (Austrija)

06.11-08.11.2018

Belektro

Berlīne (Vācija)

06.11-08.11.2018

Virzieni
Inženiernozares, elektronika, automatizācijas un
mērīšanas tehnoloģijas, izejmateriāli, ražošanas
iekārtas, utt.
Nano tehnoloģijas, elektronikas komponentes,
monitoringa un kontroles risinājumi utt.
Komponentes, skaitītāji un instrumenti, LED,
enerģijas avoti, mākoņrisinājumi utt.
Enerģijas ražošanas iekārtas, baterijas, elektronikas
komponentes, materiāli, viedie risinājumi, ICT utt.
Komponentes, displeji, pusvadītāji, PCB un EMS,
sensori utt.
Komponentes, enerģijas avoti, pusvadītāji, displeji,
„gudrās” mājas, viedie tīkli utt.
Elektronikas komponentes un materiāli, ICT, IT un
apraides risinājumi, patērētāju iekārtas, 3D
tehnoloģijas, programmatūra un aplikācijas
Komponentes, elektronika, ražošanas iekārtas un
tehnoloģijas utt.
Mērīšanas, testēšanas, kontroles un monitoringa
iekārtas un risinājumi
komponentes, pusvadītāji, testēšanas un
mērīšanas iekārtas, elektroniskie instrumenti,
nanomateriāli, programmatūra, LED utt.
Apsardzes, drošības un ugunsdrošības risinājumi un
tehnika, kriminālistikas un sakaru iekārtas utt.

Mājas lapa
bvv.cz
wots.nl
taitronics.tw
sief.co.kr
hktdc.com
ceatec.com
kes.org
chipexpo.ru
testing-control.ru
shanghai.icef.com.cn
securika-spb.ru

NOVEMBRIS
Virzieni
IT, „gudrās” mājas, viedie skaitītāji un risinājumi,
GIS, enerģijas avoti, sakaru risinājumi utt.
Apgaismošana, antenas, mērīšanas iekārtas,
„gudrās” mājas, drošības sistēmas utt.

Mājas lapa
european-utility-week.com
belektro.de

Mašīnredze, viedās kameras un risinājumi,
lāzertehnoloģijas, identifikācijas iekārtas utt.
Apgaismes risinājumi, elektrotehnikas un
automatizācijas sistēmas utt.
Pusvadītāji, displeji, PCBs, mikro-nano sistēmas,
sensori, komponentes utt.
Pusvadītāji, displeji, komponentes, enerģijas
efektivitāte utt.
Komponentes, apgaismes risinājumi, robotika,
automatizācija, viedā ražošana, enerģijas kontrole,
elektrotransports utt.

Vision

Štutgarte (Vācija)

06.11-08.11.2018

Interlight Moscow

Maskava
(Krievija)

06.11-09.11.2018

electronica

Minhene (Vācija)

13.11-16.11.2018

Semicon Europa

Minhene (Vācija)

13.11-16.11.2018

MATELEC

Madride (Spānija)

13.11-16.11.2018

Elmia Subcontractor

Jenčepinga
(Zviedrija)

13.11-16.11.2018

Ražošanas metodes, komponentes, ražošanas
izejmateriāli, instrumenti utt.

elmia.se/en/subcontractor

Electrical Engineering.
Energetics. Automatics.
Lighting

Krasnojarska
(Krievija)

21.11.-23.11.2018

Automatizācija, robotika, apgaismes iekārtas,
elektrotehnika, energoefektivitāte utt.

krasfair.ru

TRUSTECH (CARTES)

Kannas (Francija)

27.11.-29.11.2018

SPS IPC Drives

Nirnberga (Vācija)

27.11.-29.11.2018

Norises vieta

Norises laiks

Identifikācijas risinājumi, e-maksājumi, biometrija,
drošības risinājumi utt.
Automatizācijas sistēmas, komponentes, kontroles
tehnoloģijas, sensoru tehnoloģijas, IPC utt.

messe-stuttgart.de/en/vision
interlightmoscow.ru.messefrankfurt.com
electronica.de
semiconeuropa.org
ifema.es

trustech-event.com
mesago.de

DECEMBRIS
Izstāde
Finetech Japan
Photonix
Semicon Japan

Čiba (Japāna)

05.12.-07.12.2018

Tokija (Japāna)

13.12.-15.12.2018

Virzieni

Mājas lapa

Skārienjūtīgo paneļu moduļi un sistēmas, optiskās
komunikāciju sistēmas, mērīšanas iekārtas, lāzeru
iekārtas, lēcas, optiskie materiāli utt.
Ražošanas iekārtas un izejmateriāli, ražošanas
kontroles iekārtas utt.

ftj.jp
photonix-expo.jp
semiconjapan.org/en/

