
 
 
 
 

  دیرینه در سطح عالی بین دو کشورروابط دیپلماسی  

  4.9پروژه راهسازی با سرمایه گذاری  94برنامه عمان برای توسعه بنادر در منطقه آزاد سوهار، سالله، دوغم و المزونا و تکمیل 
بخش حمل و میلیارد آن به  05سال آینده دارد که  54میلیارد دالری برای توسعه زیر ساخت ها در  45میلیارد دالر. عمان برنامه 

  نقل اختصاص داده شده است.

 باشد.کاالهای ساختمانی می میلیون دالر بوده که بخش عمده آن 405به عمان بیش از   5941 سال صادرات ایران در 
  از مبلغ  49گرایش و عالقه شرکت های ایرانی به همکاری با عمان طی سال های اخیر چنانچه میزان صادرات ایران در سال

 افزایش یافته است. 41میلیون دالر در سال  405میلیون دالر به  955

 نمایشگاه (برگزاری همایش شناخت بازار عمان در تهران ) قبل از برگزاری  .5

 همکاری در ارسال کاال های نمونه نمایشگاهی  .0

 ارائه پکیج سفر جهت مشارکت کنندگان در نمایشگاه .9

 

    

 

 

 

 8102دوره قبل  اطالعات
 نفر 8736تعداد بازدید کنندگان 
 شرکت  347کل شرکت کنندگان 

 متر مربع 07711سطح زیر پوشش نمایشگاه: 

 عمانچرا 

 زیرمجموعه های نمایشگاهی

 اطالعات نمایشگاه

 

 

 برگزارکننده   :Al Nimr International Exhibition Organizers-   پارس رستاکنماینده انحصاری ایران: شرکت 

 عمان -مرکز نمایشگاهی مسقط :   محل برگزاری 

 :دالر  630 قيمت هر مترمربع با تجهيزات استاندارد 

 :دالر  613 قيمت هر مترمربع بدون تجهيزات 

 متر مربع برای فضای بدون تجهیزات 63برای غرفه استاندارد و  مترمربع 11: غرفه حداقل متراژ 

  :غرفه  ولت( و روشنایی 110نام شرکت بر سر در غرفه ، پریز برق ) صندلی، 1دیواره های کناری، کفپوش، میز وتجهيزات استاندارد 

 خدمات جانبی 

 انواع مصالح ساختمانی 

 انواع لوله و اتصاالت 

 انواع کف پوش ها 

 رنگ و رزین و چسب 

 درب و پنجره 

 لوازم بهداشتی ساختمانی 

 تجهیزات برقی و سیستم های روشنایی 

 انواع تجهیزات و تاسیسات ساختمانی و تهویه مطبوع 

 انواع میلگرد و ورق آهن، فوالد و مس ، 

 انواع عایق های ساختمانی و قیر 

 فای حریق اط امنیتی ساختمان و سیستم های 

 سازی و ساختمانتجهیزات و ماشین آالت راه کلیه 

 خدمات فنی و مهندسی 

 مبلمان شهری، آبنما و تزئینات سنگی و برنزی 

 

 

 انواع مصالح ساختمانی 

 انواع لوله و اتصاالت 

 انواع کف پوش ها 

  رزین و چسبرنگ و 

 درب و پنجره 

 لوازم بهداشتی ساختمانی 

 تجهیزات برقی و سیستم های روشنایی 

 انواع مصالح ساختمانی  

 و شیر آالت کاشی و سرامیک و چینی آالت بهداشتی 

 سنگ های ساختمانی 

 رنگ و رزین و چسب 

  و نما شیشه ، پنجره ،درب 

 یمان ، کلینکر ، گچ و گچ های پیش ساخته س 

  نیروگاه، برق، انرژی و تجهیزات وابسته 

 

 

  

 

 نهمین دوره نمایشگاه بین المللی ساختمان، زیرساخت، برق و انرژی عمان

Oman's 9th International Exhibition for Infrastructure 
Construction & Industrial Projects 

 ( Oct 2019 9-7 ) 5931مهر ماه  51لغایت  51

 

 شماره تماس:

1-11104818  

11511149 

 شماره فکس:

11140339 

 

Email: 

info@parsrastak.com

   


