
  
 

 

 

25 October         آبان 3دوشنبه  

 

 زمان عنوان غرفه دار

Andersn -40 ℃ 09:30 نانو یفناور دی، پوشش جد UTC 

WTiN از WTiN.com 10:00 دیحداکثر استفاده را ببر UTC 

Serai Limited 
منسوجات و  منابع دیاز عصر جد ی: بخشاینسخه آس

دیپوشاک باش  
10:00 UTC 

Roland DG پوشاک روی میمستق یستگاهیچاپ چند ا  10:00 UTC 

Sunchemical 
 یبرا داریپا یمیش - سابلیمیشن میچاپ مستق

متعدد یکاربردها  
10:00 UTC 

Oerlikon Polymer Processing 
Solutions Division 

شما ییکارا شیافزا -منبع واحد  کیاز  -دانش کارخانه   11:30 UTC 

WTiN یتالیجیمخاطبان د قیارزش از طر شیو افزا جادیا  13:00 UTC 

Felix Schoeller Holding GmbH & 
Co. KG 

 UTC 13:00 ارائه زنده - ®S -RACE یمعرف

Sunchemical 
چاپ رنگدانه  یبرا یباز رییتغ -Xennia Pearl یمعرف

 تالیجید یها
14:00 UTC 

WTiN 
در نظر گرفته  دیکه با ییها ینوظهور و نوآور یها یفناور

 شوند
15:00 UTC 

Ricoh 

+  کایمتحده آمر االتیا) Ricoma به صورت زنده از

 روی میچاپ مستق یفناور نیدتریجد :Ricoma( کانادا

 )زبان انگلیسی(دهد یرا ارائه م Ricoh پوشاک از
15:00 UTC 

WTiN بخش یشینسخه نما :WTiN.com 16:00 UTC 

Roland DG 
منحصر به   Roland DG انتقال یساز یشخص ستمیبا س

 دیفرد باش
16:30 UTC 



  
 

 

 

26 October         آبان 4سه شنبه  

 

 زمان عنوان غرفه دار

Ricoh 
 یکل ینما: Ricoh ینساج تیبه صورت زنده از مرکز صالح

DTG  وDTF (یسیزبان انگل) 
07:00 UTC 

Felix Schoeller Holding GmbH & 
Co. KG 

االت وو س یزشدوره آمو  - ®S -RACEزمان خشک کردن 

 آزاد
07:00 UTC 

Makalot Industrial 
 WIIM PRO   -کند  یمالقات م یبا فناور ینساج یوقت

SPORTS ： EM 
08:30 UTC 

Sunchemical 09:00 و جوهر ندیحظات فرآمال - تالیجید یواکنش یجوهرها UTC 

WTiN 10:00 یتالیجیمخاطبان د قیارزش از طر شیو افزا جادیا UTC 

Serai Limited 
به همان  دکنندگانیتول ی: چرا برانیتام رهیزنج تیشفاف

 توانند شروع به کار کنند یاندازه مهم است و چگونه م
10:00 UTC 

Ricoh 
 یکل ینما: Ricoh ینساج تیبه صورت زنده از مرکز صالح

DTG  وDTF ( اسپانیاییزبان) 
10:00 UTC 

Roland DG 
، فروش  یساز یشخص PersBiz ینترنتیبا فروشگاه ا

 دیو توسعه کسب و کار خود را انجام ده نیآنال
10:00 UTC 

Andersn -40 ℃ 10:30 نانو یفناور دی، پوشش جد UTC 

WTiN 13:00 دیجیتال یبر بازار نساج یمرور UTC 

DuPont 
 االتی، ا DuPont یشیآزما ستگاهیزنده از ا یشینما

 متحده
13:00 UTC 

Ricoh 
 یکل ینما: Ricoh ینساج استانداردبه صورت زنده از مرکز 

DTG  وDTF ( آلمانیزبان) 
13:00 UTC 

Felix Schoeller Holding GmbH & 
Co. KG 

 UTC 13:00 رائه زندها - تیمالک نهیبر کل هز®S -RACE مقاله  ریتأث

WTiN 14:00 تالیجیبخش: منسوجات د یشینسخه نما UTC 

Serai Limited 
منسوجات و  منابع دیاز عصر جد ی: بخشاروپانسخه 

 دیپوشاک باش
14:00 UTC 

Sunchemical 
 یهاکاربرد یبرا داریپا یمیش - سابلیمیشن میچاپ مستق

 متعدد
14:00 UTC 

WTiN از WTiN.com 16:00 دیحداکثر استفاده را ببر UTC 

Roland DG 
 یصنعت اسیکننده در مق رهیخ تیفیمنسوجات با ک دیتول

 کم یها نهیبا هز
16:30 UTC 



  
 

 

 
  

27 October         آبان 5چهار شنبه  

 

 زمان عنوان غرفه دار

Felix Schoeller Holding GmbH & 
Co. KG 

 UTC 07:00 ارائه زنده - ®S -RACE  یمعرف

Makalot Industrial 
 －کند  یمالقات م یبا تکنولوژ یکه نساج یهنگام

WIIM TEC ： COOLING SYSTEM 
08:30 UTC 

Weko Weitmann & Konrad 
GmbH & Co. KG 

 UTC 08:30 نیج Overdyeingو  داریپا زیآبگر لیتکم

Ricoh 

 :Ricoh Europe International BV به صورت زنده از

چاپ  یکل یفروش: نما کیشر قایمنطقه اروپا و منطقه آفر

 (یسی)زبان انگل تالیجیپارچه د

09:00 UTC 

Sunchemical 
چاپ رنگدانه  یبرا یباز رییتغXennia Pearl یمعرف -

 تالیجید یها
09:00 UTC 

WTiN 10:00 یتالیجیمخاطبان د قیارزش از طر شیو افزا جادیا UTC 

Andersn -40 ℃ 10:00 نانو یفناور دی، پوشش جد UTC 

Roland DG 
منحصر به  Roland DGانتقال  یساز یشخص ستمیبا س

 دیفرد باش
10:00 UTC 

Felix Schoeller Holding GmbH & 
Co. KG 

 -گردش کار مناسب  ماتیرنگ و تنظ تیریمد تیاهم

 ارائه زنده
11:00 UTC 

WTiN از WTiN.com 13:00 دیحداکثر استفاده را ببر UTC 

Acelon Chemicals & Fiber 
Corporation 

AceEco-Bio 410  ،13:30 نلوینا نخ بیو UTC 

Sunchemical 14:00 و جوهر ندیحظات فرآمال - تالیجید یواکنش یجوهرها UTC 

WTiN 15:00 در منسوجات هوشمند یراه استانداردساز UTC 

Ricoh 

 DTG ی: روندهانیالت یکایآمر Ricohبه صورت زنده از 

 )زبان  Ri 2000 ی و راه انداز نیالت یکایدر آمر

 (ییایاسپان
15:00 UTC 

WTiN 16:00 بخش: منسوجات هوشمند یشینسخه نما UTC 

Roland DG 
نسخه  کیمختلف را در  یشرت ها یت دیخواه یم ایآ

 د؟یکن یچاپ سفارش
16:30 UTC 



  
 

 

 
 
  

27 October         آبان 6پنجشنبه  

 

 زمان عنوان غرفه دار

Ricoh 
 ینما: Ricoh ینساج استانداردبه صورت زنده از مرکز 

 (انگلیسیزبان ) DTFو  DTG یکل
07:00 UTC 

Felix Schoeller Holding GmbH & 
Co. KG 

 UTC 07:00 رائه زندها - تیمالک نهیبر کل هز  ®S -RACEمقاله  ریتأث

Makalot Industrial 
WIIM ONE－ وقتی نساجی با فناوری مالقات می کند

：CLINICAL GRADE ECG 
08:30 UTC 

WTiN 10:00 ها و چشم انداز ی: تصورات غلط ، نوآورینساج افتیباز UTC 

Andersn -40 ℃ 10:00 نانو یفناور دی، پوشش جد UTC 

Roland DG 
 اسیکننده در مق رهیخ تیفیمنسوجات با ک دیتول

 کم یها نهیبا هز یصنعت
10:00 UTC 

WTiN 
و منسوجات  یبخش: منسوجات حفاظت یشینسخه نما

 یعملکرد
11:00 UTC 

Ricoh 

 :Ricoh Europe International BVبه طور زنده از 

چاپ پارچه  یکل یفروش: نما کیشر  انهیمنطقه خاورم

 (یسی)زبان انگل تالیجید

11:00 UTC 

Felix Schoeller Holding GmbH & 
Co. KG 

و  یدوره آموزش  - ®S -RACEزمان خشک کردن 

 آزاداالت وس
13:00 UTC 

Serai Limited 14:00 مارک ها یبرا نیتام رهیزنج تیشفاف ریدر مس UTC 

Weko Weitmann & Konrad 
GmbH & Co. KG 

 UTC 14:00 نیج Overdyeingو  داریپا زیآبگر لیتکم

WTiN از WTiN.com 15:00 دیحداکثر استفاده را ببر UTC 

WTiN 16:00 یتالیجیمخاطبان د قیارزش از طر شیو افزا جادیا UTC 

Roland DG 
، فروش  یساز یشخص PersBiz ینترنتیبا فروشگاه ا

 دیو توسعه کسب و کار خود را انجام ده نیآنال
16:30 UTC 



  
 

 

 

28 October         آبان 7جمعه  

 

 زمان عنوان غرفه دار

Habasit 07:00 منسوجاتچاپ  بلنکت UTC 

WTiN از WTiN.com  10:00 دیببرحداکثر استفاده را UTC 

WTiN  11:00 یصنعت در صنعت نساجنسل چهارم UTC 

Andersn -40 ℃ 11:00 نانو یفناور دی، پوشش جد UTC 

Felix Schoeller Holding GmbH & 
Co. KG 

 UTC 11:00 آزادسواالت و  یآموزشدوره  - ®S -RACE نحوه تست

WTiN 12:00 4.0 یبخش: نساج یشینسخه نما UTC 


