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ھفتھ طراحی و ساخت عمانکھ شامل نمایشگاه ھاى BIG Show و Oman Real Estate است ، یک پلتفرم فعال و پویا براى صنایع 
ساختمان وصنایع امالك و مستغالت است

 نمایشگاه ساالنھ ى Oman Design & Build Week شرکت شما را براى ارتقاء برند ھا  و محصوالت شما بھ11000  خریدار با تجربھ و 
د معتبر شامل تصمیم گیرندگان از معماران ، مشاوران ، مھندسان ، پیمانکاران ، توزیع کنندگان و مدیران تھیھ از سراسر عمان ارائھ می دھ

ھفتھ ى طراحی و ساخت عمان بھ شما این امکان را می دهد تا وارد بازار پروژه ساالنھ اى با ارزش202  میلیارد دالر شوید (منبع: پروژه ھاى   
MEED)بازار ذکر شده شامل تمامی بخش ها از جملھ بخش تجارى و مسکونی ، آب ، انرژى ، نفت و گاز ، حمل و نقل ،زیرساخت ھا و ھمچنین 
بھداشت و مھمان نوازى.هفته  طراحی و ساخت عمان درهشت بخش مختلف ،با استفاده از ورکشاپها و ویژگیهاى منحصر بھ فرد خود، شرکت 

شما را بھ سوى توسعه فرصت هاى جدید، برند سازى و مشتریان بالقوه نزدیک مى سازد.

آدرس د﹁︐︣﹝︣﹋︤ی: 
︑︣ان، ︫︣ک ︾︣ب، ︋﹙﹢ار داد﹝︀ن، رو︋︣وی ︋﹫﹞︀ر︨︐︀﹡﹥ آ︑﹫﹥،

︠﹫︀︋︀ن ︋﹢︨︐︀ن، ︎﹑ک ٦  ︑﹙﹀﹟: ٤٢٩١٧٢٠٠ - ٠٢١
:︪︡﹞ آدرس

︋﹙﹢ار ︮﹫︀د ︫﹫︣ازی، ﹡︊︩ ︮﹫︀د ︫﹫︣ازی ١٨
١٣  ︑﹙﹀﹟:٣٨٦٦٣٥٦٦ - ٠٥١ ︡︀د، ︵︊﹆﹥ ︎﹠︖﹛، وا﹫︮ ︹﹝︐︖﹞

را︋︳ ︫﹞︀ در ︨︐︀د:

 :﹟﹀﹚︑

دا︠﹙﹩:

:﹜﹡︀︠



پروفایل
نمایشگاه

3%

ماشین آالت 

سیستم ھای تھویھ مطبوع

بتن و صنایع وابستھ

41%

5%

16%

5%

13%

17%

محصوالت داخلی ساختمان
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نمایشگاه  در دوره گذشتھ 
محصوالت بھداشتی آشپزخانھ ، حمام 
روشنایی
مبلمان
رنگ ورزین ، چسب

سنگ
محصوالت  کف و سقف و دیوار

درب و پنجره
آسانسور و باالبر
آلومینیوم، فوالد و صنایع فلزی
 صنایع مربوط  بھ بام ، روکش فلزی و 
لعاب

ز طراحی محوطھ و فضای با
سونا ، استخر و جکوزی

سیستم ھای ھوشمند ساختمان

چاپ سھ بعدی

ابزار االت تست و اندازه گیری
ابزار آالت برق
تجھیزات امنیتی

داربست نما

مصالح عمومی ساختمان

تجھیزات بچینگ
بتن آماده
سیمان
مواد افزودنی بتن

تجھیزات تولید کاشی و سنگ فرش

بتن تزئیینی
تولیدات قالب
تجھیزات پیش ساختھ

سیستم ھای تولید برق

فناوری ھای لولھ کشی آب
تجھیزات آتش نشانی و امنیت

سیستم ھای تھویھ مطبوع 

محصوالت و خدمات گرمایشی
کنترل انرژی و آب و ھوا
عایق
مدیریت پسماند
خدمات و محصوالت خورشیدی

نما سقف و ساخت و ساز ویژه ساختمان

ابزار و مصالح ساخت و ساز

تکنولوژی ھای نوین ساختمان

محصوالت داخلی ساختمان

بتن و صنایع وابستھ

ماشین آالت

سیستم ھای تھویھ

نما سقف و ساخت و ساز ویژه ساختمان

تکنولوژی ھای نوین ساختمان

ابزار و مصالح ساخت و ساز

ماشین آالت ساخت و ساز

جرثقیل و تجھیزات لیفتینگ

ماشین آالت ساخت و ساز راه

ژنراتور



ز ساخت وسا
29%

شیمیایی
10%

حمل و نقل
انرژی16%

7%

نفت
12%

صنعتی
7%

گاز
11%

آب
8%

Liwa City 2020

Mall of Oman 2021

Yiti Riviera project 2021

Ras Al Hamra residential development project 2022

Botanical Gardens 2022

Northern and central industrial zone 2022

Muscat Airport City 2022

Duqm New Town 2022

The Al-Mouj development 2022

Port Sultan Qaboos waterfront: phase 2 2024

Mixed-use development for Duqm 2024

Quriyat tourism complex 2028

Duqm - Little India tourism complex 2032

Madinat al-Irfan (Irfan City) urban development 2050

پروژه هاى کشور عمان به تفکیک گروه هاى کاالیى

بازار پروژه هاى ساخت و ساز کشور عمان به تفکیک

نام پروژه زمان تخمینی پایان پروژه

ب ترکی
 بخش ھای 
مختلف

67%

عمومی
2%

RESIDENTIAL
3%

RETAIL
3%

بازرگانی
3%

فرھنگی
1%

آموزش
1%

EARTH WORK
1%

بھداشت و درمان
6%

مھمانداری
7%

تفریحات
1%
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پروژه ھای کلیدی عمان در سال ھای آینده



پروفایل بازدید کنندگان
BIG SHOW عمان در سال گذشتھ 10800 بازدید کننده ی تخصصی و واجد 

شرایط را بھ نمایشگاه جذب کرد.

محصوالت پر طرفدار از نظر بازدید 
%21کنندگان 2019

15%
12%
11%
11%

6%
5%
3%
3%
2%

37.7% 16.5%

11.3%

15.1%

6.8%12.6%
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 Al Ansari Trading Enterprise LLC  •  Al Badri Group of Companies  •  Al Hashar & Co. LLC  •  Al Hilal Industrial Group  •  Al Turki Enterprises Co.  •  Al khalili
 Buildex Bahwan International Group Holding LLC  •  Econtext Engineering Consultants  •  Galfar Engineering & Contracting SAOG  •  Madayn  •  Ministry of
Defense. Ministry of Information  •  Mott MacDonald  •  Mumtalakat AlKhonji LLC  •  Oman National Construction LLC  •  Royal Court Affairs - The Royal Estates

پیمانکاران

مھندس و نقشھ برداران

مالک 

نمایندگان توزیع کنندگان و انجمن ھای بازرگانی

 مدیران تدارکات

صاحبان کارخانجات

رسانھ و خدمات تجاری دولت

سرمایھ گذاران صنعت امالک و مستغالت

ارائھ دھندگان خدمات حقوقی و مالی

غیره

6%

سازندگان ، مشاوران و مدیران پروژه ھای ساختمانی

بازدید کنندگان سال 2019 به تفکیک تخصص حرفه اى

محصوالت داخلى
ساختمان

محصوالت ساخت وساز خاص و 
پوشش ساختمان ها

مصالح و ابزار محصوالت بتنى
آالت ساختمانى

تکنولوژى هاى 
نوین ساختمان

سیستم هاى 
تهویه

برخى از بازدید کنندگان بزرگ نمایشگاه در سال گذشته:



سیستم ھای تھویھ

پاویون کشورھا ورودی نمایشگاه
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PMV AREA

HALL 2 HALL 3 HALL4 HALL 5
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ھفتھ طراحی و ساخت عمان در ھشت بخش مختلف ،با استفاده از ورکشاپ ھا و ویژگی ھای منحصر بھ فرد خود، 
شرکت شما را بھ سوی توسعھ ، فرصت ھای جدید برند سازی و مشتریان بالقوه نزدیک می سازد 

سالن نمایشگاه

تکنولوژی ھای نوین ساختمانطراحی داخلی ساختمان

امالک و مستغالت

سرویس ھای بھداشتی

محصوالت ساخت وساز خاص و پوشش 
ساختمان ھا

محصوالت بتنی

ثبت نام

ماشین آالت

مصالح و ابزار آالت ساختمانی

رستوران



پاویون کشورها 
ھند

ترکیھچین

کویت

آلمان

انگلیس ایران

299
شرکت کننده

19
کشور ھای 
مشارکت کننده

16
ی  دوره 
برگزار شده

13,300
فضای نمایشگاھی

(sqm)

10,800
ی بازدید کننده 
 تجاری

480
ه بازدید کنند

 از مقامات عمان

3,400
ت محصوال

 بھ نمایش در آمده

40
سخنران

38
کنفرانس

9
ورکشاپ 
تخصصی

نمایشگاه در دوره ى قبل
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