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تحية طيبة وبعد ،
الموضوع

:

معرض النجمة الفضية الرابع للتسوق بصحار 2016
المشاركة

باإلشارة إلى املوضوع أعاله  ،يسرنا إفادتكم بأن مشاريع النجمة الفضية تعتبر من الشركات الرائدة في
مجال تنظيم وإدارة املعارض على نطاق واسع في سلطنة عمان حيث قمنا بتنظيم الكثير من املعارض خالل
الفترة املاضية بمركز عمان الدولي للمعارض في مسقط وصحار باإلضافة الى دبي.
وفي هذا الخصوص  ،يشرفنا إلاعالن عن معرضنا التالي معرض النجمة الفضية الرابع للتسوق بصحار
خالل الفترة من  2الى 8أبريل  2026بمركز عمان الدولي للمعارض بصحار  .ويسرنا دعوة مشاركتكم في هذا
املعرض الرائد كما يسرنا توفير البيانات املتعلقة لعنايتكم الكريمة -:
)1

ملحة مختصرة عن املعرض

ألاقمشة واملالبا الهاهزة والبخور والعبايات وألازياء و الحلي الصناعية والحقائب وألاحذية
واملنتجات الهلدية والكماليات والعطوروألاكسسورات والهدايات واملفروشات
)2

رسوم املشاركة

الخيار ألاول
الداخل
الخارج
الخيار الثاني
الداخل

:
:

املساحة العارية
بسعر  101/-ريال عماني ( 270دوالر أمريكي) ملتر مربع
(أقل املساحة  9متر مربع وبأضعاف  9متر مربع عند طلب املزيد)

:

بسعر  51/-ريال عماني ( 220دوالر أمريكي) ملتر مربع
(أقل املساحة للحهز  200متر مربع)

:
:

خطة شل
بسعر  111/-ريال عماني (000دوالر أمريكي)
(أقل املساحة  9متر مربع وبأضعاف  9متر مربععند طلب املزيد)
(املالحظة :تم احتسابتعادل دوالر أمريكي عن طريق التقريب الى
ما هو أقرب لوحدات  20دوالر أمريكي )

خطة شل تشمل على منصات ألومنيوم في كل  9متر مربع مع املزايا التالية -:
 لوحات بيضاء بعرض  2متر وبإرتفاع 2.2م وبكثافة  0مم في الخلف والهانبين
 السهاد
 لوحة في اللغة إلانجليزية والعربية (  00حرف على حد اقص ى ) والحروف إلاضافية سوف يتكلف
@  2دوالر للحرف الواحد
 طاولة واحدة وكرسيين
 إثنان من ألاضواء (  200فولت )
 مقبا مزدوج (  240فولت  20 ،أمبير  ،مرحلة واحدة ) والتكلفة الكهربائية الناشئة من
إلاستخدام
)3

العرض

يسمح العرض والبيع في املوقع طوال ألايام السبعة للمعرض وذلك من  2الى  8أبريل 2026م
أخيرا وليا آخرا  ،يسرنا توفير املزيد من املعلومات التي تطلبونها بهذا الخصوص ونأمل ردكم إلايجابي
على أقرب فرصة ترونها مناسبة

شاكرين لكم حسن تعاونكم الدائم معنا ،
وتفضلوا بقبول وافر إلاحترام والتقدير،،،

عن  /مشاريع النجمة الفضية
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