
  

 

 

 

 

  

 با سالم و احترام،

 نهمینهای ایرانی جهت حضور در  از شرکت AL-NIMR EXPOشرکت پارس رستاک مفتخر است به عنوان نماینده انحصاری شرکت 

در   8402 اردیبهشت 20تا  81که از  تاریخ  حمام و آشپزخانه و روشنایی عمان  ،کاشی و سنگ ،نمایشگاه بین المللی طراحی داخلی

 گردد، دعوت به عمل آورد. برگزار می عمان  – مسقطشهر 

 

 نمایشگاه بین المللی  نهمین

 حمام و آشپزخانه و روشنایی عمان ،کاشی و سنگ ،داخلی دکوراسیون

 عمان – ( مسقط MAY 2023 10-8)  8402 اردیبهشت 20تا  81

IDF OMAN (Interior Design Furnishing Expo) 

 2023 می 80تا  1برابر با  8402 اردیبهشت 20تا  81 :تاریخ برگزاری

 مرکز نمایشگاههای بین المللی عمان  –مسقط / عمان :  محل برگزاریOCEC 

  :شرکت پارس رستاکنماینده انحصاری در ایران 

  :نفر  80000تعداد بازدید کنندگان دوره گذشته 

 متر مربع(: 82)حداقل متراژ غرفه:  :با تجهیزات استانداردغرفه  قیمت هر متر مربع                        

   دالر220 برای شرکتهای ایرانیقیمت ویژه و  دالر 503برای شرکتهای خارجی 

 متر مربع(: 81)حداقل متراژ غرفه:   :تجهیزات استاندارد بدونغرفه  مربع قیمت هر متر                   

   دالر200 برای شرکتهای ایرانیقیمت ویژه دالر و  583برای شرکتهای خارجی 

  :شرکت 878تعداد مشارکت کنندگان دوره گذشته 

 

 

 

 
 

ت نمایشگاه
 اطالعا

چرا  
عمان 

 

 

 بگیرید.لطفا جهت دریافت اطالعات بیشتر و ثبت نام با کارشناسان فروش تماس 

5 -11540252-028 - 02505050520 

 
 

 زیر مجموعه ها

 رنگ، رزین و چسبسنگ , کاشی و سرامیک،  ،انواع متریال ساختمانی 

  تجهیزات بهداشتی و شیرآالت ساختمان 

 درب و پنجره، شیشه، یراق آالت، کابینت 

 دستباف و ماشینی، موکت،  کفپوش، فرشدیوارپوش و انواع  ،طراحی داخلی  و خارجی ساختمان

 ، منسوجات خانگی تابلو فرش،گلیم فرش

   لوازم و تجهیزات حمام و آشپزخانه 

  خانه های هوشمند کلید و پریز و لوستر،، انواع تجهیزات روشنایی 

 و سفال و سرامیکی  کوری،د صنایع دستی، دکوراسیون داخلی منزل و اداری ، انواع مبلمان 

  حفاظتی و تاسیساتی و تهویه مطبوع ساختمانسیستم های امنیتی و 

  آبنمافرفورژه،تجهیزات و دکوراسیون فضای سبز و باغ ، 
 

  میلیارد  523بازار رو به رشد و فعال ساختمانی در این کشور که  ارزش پروژه های  تعریف شده ساختمانی مبلغی بیش از

 دالر می باشد .

  روابط اقتصادی و سیاسی خوب و رو به رشد میان ایران و عمان 

  میلیون  800محصوالت روشنایی  میلیارد دالر،  8الت از قبیل سنگ محصوارزش واردات و صادرات مجدد

 میلیون دالر  53حمام و آشپزخانه  ،میلیون دالر 400محصوالت نساجی  ، میلیون دالر 030مبلمان  ،دالر

  میلیارد دالر   850پروژه فعال ساختمانی به ارزش  2480در حال حاضر 

 


