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 همزمان با  یبرق و انرژنمايشگاه بین المللي تخصصي  سومین 

 2019و حمل و نقل   زيرساخت و ساختمان نمايشگاه نهمین  با همزمان

 مسقط -عمان  
 

Infra-Electro OMAN 1920  
Oman's Seventh International Exhibition for Infrastructure and Industrial 

Projects And An International Trade Fair for Electricity, Energy and lighting 
 

 to 9 October 2019 7)) 1398مهر  17الی   15 :زمـــــــــان

 Oman Convention & Exhibition Center عماندائمی نمايشگاههاي بين المللی مركز  كـــــــــان:م

   Al-Nimr Expoالنمر نمايشگاهی بين المللی شركت  رگزار كننده:ــب

    با وزارت مسکن دولت پادشاهی عمان و و تجارت و صنعت با نظارت مستقيم و اخذ مجوز برپايی از وزارت  - مجـوز بـرپایی :

 .مسقطهماهنگی، حمايت و همکاري مستقيم اتاق بازرگانی و صنايع 

 ساختمانی، راهسازي و معدنماشين آالت   -  ساختمانمصالح و تجهيزات   -   كاالي قابل ارائه:

 و انرژي هاي تجدید پذیر، نیروگاه برق  -   پروژه هاي زيرساختی -

 برق صنعت  -    آب و فاضالب -

 مولد هاي برق ، ترانسفورماتور ، ...... -   تجهيزات برق صنعتی -
    

كشـور از   15حضـور  بـا  مـان  عدر  بـرق و انـرژي  صنعت تخصصی در زمينه نمــايشگاه بين المللی معتبرترين   - جـــــاذبه ها :

، هند، اتـري،، انـدونزي،امارات متهـده    ، انگليس، ايتاليا، ايران، تركيهملی شامل:  پاويوندر قالب سراسر دنیا  

، لهسـتان استراليا، كانادا، چين، فرانسه، ، لبنان، مالزي،  و همچنين شركتهاي مستقلی از سعودي  عربی و عربستان

 و كره جنوبی اسپانيا عمان، لمان،آ، مريکاآ ،سريالنکا، كويت، ليبی

بـراي  سـاختمان ، راه سـازي و زيربنـايی    عمرانی برق و انـرژي  جهت پروزه هاي میلیارد دالر 110تخصیص -

 عمان 2020چشم انداز 

 تجاري ايران با عمان   معامالت حجممیلیون دالر  250 -                                              

 بر كليه كاالها درصدي 5عوارض گمركی  -                                              

 عدم وجود هرگونه مالیات -                                              

   ک با ايرانيبه دليل فاصله نزد كاهش هزینه هاي حمل و نقل -                                     

 با نظارت و همکاري مستقيم وزارت تجارت وصنعت و وزارت مسکن عمان -    

 عمانبرخورداري از بيشترين و موثرترين حجم تبليغات جذب بازديد كننده و غرفه دار در سرتاسر   -    

 صنعت ساختماندست آوردهاي تکنولوژيکی  ينارهاي تخصصی جهت ارائه آخرينبرگزاري سم -    

 و ترخيص كاال از گمركات هر دوكشور مبدأ و مقصدمهموله نمايشگاهی حمل  - سـایر خدمات :

 ارائه پکيج مسافرتی شامل بليط هواپيما، ويزا، رزرو هتل با صبهانه، اياب وذهاب و... -  

 و  88748713 نتلفبا ایران در  عماناكسپو نمر الشركت انحصاري  ةنمایند ااطالعات بیشتر و یا رزرو غرفه بجهت كسب 

 نصرالهیهنگامه   مدیر پروژه:      .  یدتماس حاصل فرمای  h.nasrollahi@nojanrad.ir و ایمیل  88733183فاكس 
 2019عمان  برق و انرژيفرم تقاضاي رزرو غرفه و اطالعات در نمایشگاه بین المللی 

  مدیر عاملنام   شركتنام 

  متس  نام شخص مسئول

  درخواستیمتراژ   زمینه فعالیت

  E-mail  آدرس

  فاكس  تلفن

 مهر و امضاء متقاضی         
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