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عمان - مسقط

1397 فروردین الى 8 6
مرکز نمایشگاهى بین المللى عمان - مسقط

-@ - 26-28 MARCH 2018

تحت حمایت ویژه وزارت نفت و گاز عمان

 و گاز 
 

نفت
همین نمایشگاه  بین المللى یازد

 Under the auspices of

Ministry of Oil & Gas 

از آن شرکت محترم جهت مشارکت در این نمایشگاه دعوت به عمل مى آورد .

یازدهمین نمایشگاه ( کنفرانس ) بین المللی نفت و گاز کشور عمان - مسقط  عنوان نمایشگاه    :

 تاریخ برگزارى     :

 :  محل برگزارى 

   برگزار کننده    : 

 با سالم
 احتراما ستاد اجرایی نمایشگاه های بین المللی ، مفتخر است که به عنوان مجرى بزرگترین گرد همایى تولید کنندگان و شرکت های

 تجارى فعال صنایع نفت و گاز و پتروشیمی درعمان - مسقط ، به صورت ساالنه و نماینده انحصارى شرکتOMAN EXPO  درنمایشگاه
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 با توجه به تجربه موفق فروش گسترده شرکت هاى ایرانى در سال گذشته در عمان و لزوم حضور پررنگ ایران در بازار مستعد

 فوق  پیشنهاد مى شود شما نیز در جمع هیات اعزامى ایرانى و در کنار سایر غرفه داران در نمایشگاه فوق حضور شایسته اى داشته باشید.  

 286غرفه دار از22 کشور مختلف

   11654بازدید کننده تخصصى تجارى

مساحت کل نمایشگاه  :  14500  متر مربع 

 اطالعات دوره قبلی  :

EXHIBITION 
ORGANISERS 

CONFERENCE 
ORGANISERS 

Society of Petroleum Engineers

Under the auspices of 

Ministry of Oil & Gas 

 جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره هاى زیر تماس حاصل فرمایید 

 کارشناس شما در امور ثبت نام

داخلى   تلفن ثابت ::

: فکس   : :ایمیلتلفن همراه

22 11,654 14,500 m2 286
بازدید کننده

محلی و بین المللی 
کشورهای

شرکت کننده 
کمپانی های

فضای نمایشگاهیشرکت کننده 

ستاد اجرایی نمایشگاه  

تهران - میدان صنعت -  بلوار دادمان - خیابان بوستان - پالك 6 - طبقه سوم
021- 89783003  : فکس 021021- 42917200 تلفن :

1مشهد - بلوار صیاد شیرازى - صیاد 18 - مجتمع صیاد
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