
 
 
 

 

 5005-5/55-دبليو/أس أس سي
 م  00/00/0055: التاريخ  

 
 تحية طيبة وبعد ، 

 
   5102معرض المنتجات العمانية بصحار  :  الموضوع

 تحت رعاية المؤسسة العامة للمناطق الصناعة
 

تعتبر من الشركات  مشاريع النجمة الفضيةيسرنا إفادتكم بأن باإلشارة إلى الموضوع أعاله ، 

الرائدة في مجال تنظيم وإدارة المعارض على نطاق واسع في سلطنة عمان حيث قمنا بتنظيم 

 . الكثير من المعارض خالل العقدين الماضيين
 

معرض يشرفنا اإلعالن عن معرضنا التالي  04بعد النظيم الناجح ألكثر من وفي هذا الخصوص 

خالل  تحت رعاية المؤسسة العامة للمناطق الصناعة  5402معرض المنتجات العمانية بصحار 

ويسرنا دعوة   بمركز عمان الدولي للمعارض بصحار 5402مارس  05الى  04الفترة من 

كما نرفق لكم رسالة من المؤسسة العامة للمناطق الصناعية .  مشاركتكم في هذا المعرض الرائد

 . إنجاح هذا المعرضبخصوص طلب مشاركتكم وتعاونكم الكريمة من أجل 
 

لعنايتكم   5402معرض المنتجات العمانية بصحار ويلي البيانات المتعقلقة برسوم المشاركة في 

  -الكريمة ك
 رسوم المشاركة  (0

 العارية المساحة  : الخيار  األول 

 ( مائة وتسعون لاير عماني)  لاير عماني 091/-بسعر  : الداخل

بأضعاف ومتر مربع  9أقل المساحة )متر مربع   9للمساحة 

 ( في حالة طلب المزيد  متر مربع 9

 خطة شل  : الثاني الخيار  

 ( لاير عمانيتان مائ)  لاير عماني 511/-بسعر  : الداخل

بأضعاف ومتر مربع  9أقل المساحة )متر مربع   9للمساحة 

 ( في حالة طلب المزيد  متر مربع 9

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

  -:متر مربع المزايا التالية  9خطة شل تشمل على منصات الومنيوم في كل 

  مم في الخلف والجانبين  3م وبكثافة 5.2متر  وبإرتفاع  0لوحات بيضاء بعرض 

  السجاد 
  والحروف اإلضافية ( حرف على حد اقصى  34) لوحة في اللغة اإلنجليزية والعرقية

 بيسة للحرف الواحد  044@ بتكلفة 

 لة واحدة وكرسيين طاو 
  ( فولت  044) إثنان من األضواء 

  والتكلفة الكهربائية الناشئة من ( أمبير ، مرحلة واحدة  03فولت ،  504) مقبس مزدوج

 اإلستخدام
 

 بيانات المعروضات  (5
 

 الصناعات العمانية ومنتجاتها وخدماتها 
 

 العرض والبيع  (3
 

 يسمح العرض والبيع طوال األيام الثالثة للمعرض 

 

مائة لاير ) ع .ر 044/-ويجدر اإلشارة بأن الهيئة العامة للمناطق الصناعية تقدم مبلغا وقدره 

  5402معرض المنتجات العمانية بصحار متر مربع في  9لكل من شارك في مساحة ( عماني

تحت برنامج شل أو المساحة العارية والمبلغ لاير عماني  544/-كمبلغ اإلعانة على مساهمتكم 

المبتقي سوف يتحمل مشاريع النجمة الفضية بمناسبة احتفاالت الذكرى الخامسة والعشرون 

 .للشركة

 

وللمزيد من البيانات .  وننتهز هذه الفرصة إلرسال عقد التسجيل لعنايتكم وإلجراءاتكم المطلوبة

 www.silverstaroman.comة يمكنكم الرجوع الى الموقع الرسمي للشرك
 

على أخيرا وليس آخرا ، يسرنا توفير المزيد من المعلومات بهذا الخصوص ونأمل ردكم اإليجابي 

 أقرب فرصة ترونها مناسبة 

 شاكرين لكم حسن تعاونكم الدائم معنا ، 

 وتفضلوا بقبول وافر اإلحترام والتقدير،،،   
 

 مشاريع النجمة الفضية/ عن 
 

 نات . دي. بي
 المدير التنفيذي

 

http://www.silverstaroman.com/


 كما هو موضح أعاله: المرفقات 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


