
 

 
 

 

عمان –مسقط  انرژی، برق و آب المللیو کنفرانس بین نمایشگاه ششمین  

 6th International Exhibition of ENERGY & WATER Oman 2020 
 

1399ماه  فروردین 27لغایت  25زمان برگزاری :   

عمان  –مکان برگزاری: مرکز نمایشگاه های بین المللی مسقط   
 

 گروه های کاالیی اصلی : 

تولید و -آب و فاضالب عمان-استانداردها و محصوالت برقی-های هوشمنددیجیتال سازی و شبکه-بازار برق عمان-انرژی-کمپانی نفت و گاز

مدیران فنی و محیط زیستی–انرژی خورشیدی -انتقال آب  
 

 نوع غرفه حداقل متراژ هزینه ثبت نام

متر مربع 9 دالر ) هر متر مربع( 420   استاندارد با پارتیشن و تجهیزات در داخل سالن 

متر مربع 18 دالر )هر متر مربع ( 380  استاندارد بدون پارتیشن و تجهیزات در داخل سالن 

عدد صندلی، یک عدد میز، کفپوش، سطل زباله، روشنایی 2، سر درب، تجهیزات غرفه شامل : پارتیشن با اسکلت آلومینیومی  
 

 نمایشگاه در سال قبل :

  بازدید کننده متخصص از منطقه و جهان  7000حضور بیش از *               کشور جهان 18از شرکت  120بیش از حضور 

 و .... ، آمریکا، یونان، هند، ایتالیا، اردن، عربستان، تایلند، ترکیههلند، بالروسکره جنوبی، ، چین، حضور کشور های ایران 

:هدف درباره بازار   

  انرژیدرصد از واردات کل کشور به بخش  4اختصاص 

 روگاهیساخت ن Wärtsilä یدر کشورها یانرژ یدالر در پروژه ها اردیلیم 1از  قابل توجهی قسمتکه  سلطنت عمان یدر بخش شمال 

  است. یعرب

 (بشکه در روز میلیون 5/9 ظرفیت با مقیاس بزرگ در منطقه آزاد  و تجاری دوقم)با یاز گاز طبیع ییپروژه بزرگ نمک زدا نیساخت نخست 

  2019سال  لیزباله عمان در اواتولید انرژی از پروژه  نیخستنسفارش 

  وجود بهترین شرایط برای تبدیل عمان به محلی برای صادرات کاال به کشور های منطقه و شمال آفریقا 

 فرم درخواست اطالعات

  :شرکتنام 

  :نوع فعالیت متراژ درخواستی: 

  :نام مدیر عامل تلفن همراه:

 تلفن: نمابر:

:ایمیل وب سایت:  

 نشانی کامل شرکت:

 نام / سمت متقاضی: تاریخ و امضا:

ریاییراه ابریشم د شرکت  

www.expomsr.ir  
www.mahiparandeh.com 
info@mahiparandeh.com 

021-27697777دفتر مرکزی:   

021-22778706دورنگار:   

09330095505همراه :    

 .واگذاری و جا نمایی غرفه ها بر اساس اولویت ثبت نام خواهد بود 

 

http://www.expomsr.ir/
http://www.mahiparandeh.com/

