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Oman Convention & Exhibition Centre

الِطيْب ِطيَبْك
A CELEBRATION OF FINE FRAGRANCES 

A PASSION FOR PERFUME

مركز ُعمان للمؤمترات واملعارض



أهال وسهال
معرض ُعمان للعطور 

From 1  –  5 February, anyone and everyone with a 

love for perfumes and fine fragrances can come 

indulge their passions at the 2022 edition of Oman 

Perfume Show. 

Taking place at Oman Convention & Exhibition 

Centre, this second edition of Oman Perfume 

Show will welcome up to 100 local, regional and 

international representatives from the finest 

perfume houses, fragrance brands and frankincense 

suppliers – all under one exhibition hall roof. 

OMAN PERFUME SHOW 2021 – 

WELCOME!

يمكنــك االحتفــاء بشــغفك نحــو العطــور الفاخــرة فــي 
ــر  ــى ٥ فبراي ــن ١ إل ــرة م ــي الفت ــور ف ــان للعط ــرض ُعم مع
٢٠٢٢، حيــث ستســضيف النســخة الســنوية الثانيــة مــن 
للمؤتمــرات  ُعمــان  مركــز  فــي  ُيقــام  -الــذي  المعــرض 
ــًا  ــدة- ١٠٠ ممث ــرض واح ــة ع ــقف قاع ــت س ــارض وتح والمع
أرقــى شــركات ومــاركات  محلًيــا وإقليمًيــا ودولًيــا مــن 

العطــور ومــزودي أجــود أنــواع اللبــان. 

For visitors, Oman Perfume Show is an opportunity 

to sample and purchase a vast array of exquisite 

fragrances, while mixing with like-minded individuals 

with a passion for perfume. 

For exhibitors, the show is a unique opportunity to 

showcase and launch products, while connecting 

with the “who’s who” of the perfume and fragrance 

world.

For sponsors, Oman Perfume Show is a chance to 

associate your brand with a premier event on Oman’s 

social and business calendar; while delivering 

focused messaging through multiple mediums. 

A CELEBRATION OF FINE 

FRAGRANCES –

 A PASSION FOR PERFUME

الطيب ِطيبك 
عالم من الشغف 

فرصــة  للعطــور  ُعمــان  معــرض  ُيعــد  للــزوار،  بالنســبة 
مــع  الزاكيــة،  العطــور  مــن  واســعة  مجموعــة  القتنــاء 
االلتقــاء بنظرائهــم مــن األفــراد الذيــن ينفــردون بشــغفهم 
بالعطــور.  أمــا بالنســبة للعارضيــن، يعــد المعــرض فرصــة 
علــى  والتعــرف  وإطاقهــا،  منتجاتهــم  لعــرض  فريــدة 
كمــا  العطــور.  عالــم  فــي  الرائــدة  العالميــة  الشــركات 
يعتبــر المعــرض فرصــة للجهــات الراعيــة لربــط عامتهــم 
التجاريــة بحــدث هــام علــى المســتوى االجتماعــي والتجــاري 
فــي ُعمــان  وتقديــم رســائل تســويقية هادفــة عبــر كافــة 

الوســائل اإلعاميــة المتعــددة.



سلطنة ُعمان 
مهد العطور الفاخرة

تمتــع ُعمــان، بفضــل حبهــا الراســخ للعطــور ، وســمعتها عبــر التاريــخ كأرض العطــور الفاخــرة، بمكانــة مثاليــة الســتضافة 
معــرض ُعمــان للعطــور. ولــم تــزل ُعمــان موطًنــا أصيــًلا للعطــور الراقيــة والروائــح األصيلــة. ويتــم حصــاد بعــض مــن أجــود 

أنــواع راتينــج اللبــان فــي العالــم مــن  أشــجار اللبــان فــي ظفــار بجنــوب ُعمــان. 

أمــا فــي قــرى الجبــل األخضــر وجبــل الشــمس، يمكــن الحصــول علــى روائــح رائعــة تفــوح مــن مــاء الــورد المقطــر محلًيــا- 
وهــو منتــج فاخــر وذي صيــت واســع فــي جميــع أنحــاء منطقــة الخليــج والشــرق األوســط.

ويمكــن للــزوار خــوض تجربتهــم الفريــدة فــي األســواق المحليــة واقتنــاء أفضــل العطــور مــن شــبه الجزيــرة العربيــة 
وجميــع بقــاع العالــم. وفــي جميــع أنحــاء الســلطنة، يســتمر الشــعب العمانــي فــي تأصيــل عاقتهــم مــع العطــور ، حيــث 

ــخصية. ــم الش ــم ولزينته ــي منازله ــة ف ــح الرائع ــتخدمون الروائ يس

SULTANATE OF OMAN: 

FRAGRANT LAND

With its deeply embedded love for perfumes, and its reputation throughout history as a 

land of fine fragrances, Oman is perfectly positioned to host an event of the Oman Perfume 

Show’s stature.

In Dhofar, in the southern region of Oman, some of the finest frankincense resin in the world 

is harvested annually from groves of Boswellia sacra trees. On the mountains of Al Jabal 

Al Akhdar and Al Jabal Al Shams, splendid and subtle aromas can be found infused into the 

villager’s locally distilled rose water – a luxury product that is highly sought-after throughout 

the Gulf region and Middle East. Through Oman’s souqs and marketplaces, visitors can 

embark on a fragrant adventure of a lifetime, as their sense of smell is treated to beautifully 

exotic aromas from the Arabian Peninsula and far-off lands. 

And all around the Sultanate, the people of Oman continue their love-affair with fine 

fragrances and perfumes, as they make use of exquisite scents in and around their homes, 

and for personal adornment. 

YOUR VENUE HOST: 

Oman Convention & Exhibition Centre

As the Sultanate of Oman’s premier events venue, Oman Convention & Exhibition Centre is 

proud to welcome through its doors all Oman Perfume Show visitors, exhibitors and patrons 

from 9 – 5 April this year. 

OCEC played host to the first edition of this premier event in 2019. After having to place the 

second edition on hold in 2020, the 2022 Oman Perfume Show has now grown in size and 

scope, and promises to go ahead with grand success. 

We hope you are as excited about celebrating the finest perfumes, fragrances and 

frankincense as we are! 

الُمضيف
مركز ُعمان للمؤتمرات والمعارض 

يفخــر مركــز ُعمــان للمؤتمــرات والمعــارض، بصفتــه الواجهــة المرموقــة األولــى فــي قطــاع الفعاليــات فــي الســلطنة، 
بالترحيــب بجميــع زوار معــرض ُعمــان للعطــور والعارضيــن والرعــاة فــي الفتــرة مــن ٥ إلــى 9 أبريــل مــن هــذا العــام.

ــى تعليــق إطــاق النســخة  ــى مــن هــذه الفعاليــة فــي عــام ٢٠١9. وبعــد االضطــرار إل وقــد اســتضاف المركــز النســخة األول
الثانيــة فــي عــام  ٢٠٢٠ و ٢٠٢١ ، حقــق معــرض ُعمــان للعطــور ٢٠١9  نمــوًا مضطــردًا فــي كافــة األصعــدة، ويتطلــع للمضــي 

ــا  فــي تحقيــق نجاحــات باهــرة. قدًم

نتمنى منك أن نتشارك معًا الحماس والشغف ونحتفل سويًا بأرقى أنواع العطور واللبان!



WHY EXHIBIT?

MEET THE “WHO’S WHO” OF THE PERFUME WORLD

For exhibitors, Oman Perfume Show will represent the “who’s who” of the 

perfume world, while welcoming the perfume-loving general public. 

LAUNCH & SHOWCASE YOUR BRAND

This will be a unique chance to launch and showcase your new products and 

brands to fragrance experts, retailers/buyers, high net worth individuals with a 

passion for perfume, social media influencers, and other key representatives 

from the luxury goods sector.  

EXPAND YOUR NETWORKS

Demonstrate products to new customers, and expand your distributor network 

at a premier, high profile event on Muscat and Oman’s social and business 

calendar – and in a sophisticated exhibition environment.

LEARN THE LATEST TRENDS

Meet high-end fragrance manufacturers, “artists” and designers, and learn 

about current international trends in the perfume world. 

PERFECTLY POSITION YOUR BRAND 

As the only event of its kind in the Sultanate of Oman, exhibitors can revel in 

the chance to maintain their brands’ competitive edge in local, regional, and 

international markets. 

MARKET, SELL, ENGAGE

Exhibitors can produce hundreds of qualified leads and lay the foundation for 

new client sales during and after the show. At the same time, they can expand 

their social media base with new followers and more online engagement. 

LEVERAGE ADVERTISING OPPORTUNITIES

Exhibitors can also take advantage of excellent advertising opportunities, 

available via the Oman Perfume Show’s event organizers.  

فرصة رائعة لعرض منتجاتك !
التعرف على أعرق شركات العطور في العالم

ــم  ــدة فــي عال بالنســبة للعارضيــن، ســيمثل معــرض ُعمــان للعطــور فرصــة للتعــرف علــى شــركات رائ
ــور. ــن للعط ــاس المحبي ــة الن ــب بعام ــور ، والترحي العط

إبراز عالمتك التجارية
ــة الجديــدة لخبــراء العطــور  ســتكون هــذه فرصــة فريــدة لــك إلطــاق وعــرض منتجاتــك وعاماتــك التجاري
وتجــار التجزئــة / المشــترين واألفــراد األثريــاء الذيــن لديهــم شــغف بالعطــور والمؤثريــن فــي وســائل 

ــرة. ــات الفاخ ــاع المنتج ــن قط ــيين م ــن الرئيس ــن الممثلي ــم م ــي وغيره ــل االجتماع التواص

توسيع شبكات عمالئك
اعــرض منتجاتــك للعمــاء الجــدد، وقــم بتوســيع شــبكة الموزعيــن الخاصــة بــك فــي حــدث رئيســي رفيــع 

المســتوى فــي مســقط علــى المســتوى االجتماعــي والتجــاري وفــي بيئــة معــرض متطــورة.

التعرف على أحدث الصيحات في عالم العطور
تعرف على مصنعي العطور والمصممين المتميزين، وتعرف على الموضة الحالية في عالم العطور.

ترّسيخ عالمتك التجارية بشكل مثالي
باعتبــاره الحــدث الوحيــد مــن نوعــه فــي الســلطنة، يمكــن للعارضيــن االســتمتاع بفرصــة الحفــاظ علــى 

ــة فــي األســواق المحليــة واإلقليميــة والدوليــة. الميــزة التنافســية لعاماتهــم التجاري

التسويق والبيع والمشاركة
ــاء  يمكــن للعارضيــن الحصــول علــى والء المئــات مــن العمــاء ووضــع قاعــدة لمبيعــات عمــاء جــدد أثن
العــرض وبعــده. وفــي الوقــت نفســه، يمكنهــم توســيع قاعدة المشــاركة فــي وســائل التواصــل االجتماعي 

الخاصــة بهــم مــع متابعيــن جــدد ومزيــد مــن التفاعــل عبــر االنترنــت.

االستفادة من فرص اإلعالنات الترويجية
ــان  ــرض ُعم ــي مع ــال منظم ــن خ ــة م ــة المتاح ــرص اإلعاني ــن الف ــتفادة م ــا االس ــن أيًض ــن للعارضي يمك

للعطــور.



VISITOR PROFILE

•  High net worth individuals

•  Buyers, importers, distributors & retailers

•  Fragrance technologists, “artists” & designers

•  Key marketing representatives

•  Beauty & lifestyle professionals

•  Research agencies

•  Trade press & social media influencers

الزوار والمدعويين 

• األفراد ذوي الماءة المالية العالية
• المشترون والمستوردون والموزعون وتجار التجزئة

• خبراء العطور والفنانين والمصممين
• ممثلو التسويق الرئيسيين

• خبراء التجميل وأسلوب الحياة العصري
• وكاالت البحوث

• المؤثرون في الصحافة ووسائل التواصل االجتماعي



بانتظار زيارتك 
أجود أنواع العطور 

فــي  الوحيــد  الحــدث  هــو  للعطــور  عمــان  معــرض 
مــاركات  أرقــى  جنابتــه  بيــن  يجمــع  الــذي  الســلطنة 

اللبــان. أنــواع  أجــود  ومــزودي  العطــور  ومنتجــات 

معرض دولي
عارًضــا   ١٠٠ إلــى  يصــل  مــا  المعــرض  سيســتقبل 
ــا لعــرض منتجاتهــم للجمهــور  ــا ودولًي ــا وإقليمًي محلًي

للعطــور. المحبيــن 

مشاركة  شغفك بالعطور
يعــد معــرض ُعمــان للعطــور فرصــة مثاليــة لمشــاركة 
شــغفك بالعطــور مــع أفــراد وخبــراء فــي هــذه الصناعــة 

وينفــردون بنفــس نمــط تفكيــرك وشــغفك.

حدث اجتماعي رفيع المستوى
وبأفضــل  العطــور  بأرقــى  االســتمتاع  للــزوار  يمكــن 
علــى  الرفيــع  الطــراز  مــن  حدثــًا  وباعتبــاره  األســعار! 
المســتوى االجتماعــي فــي مســقط والســلطنة بشــكل 
عــام، يعــد المعــرض منصــة مثاليــة للعارضيــن لتقديــم 

عــروض حصريــة للجمهــور.

الفعاليات الحية
ــة  ــات الحي ــزوار بمشــاهدة بعــض الفعالي سيســتمتع ال
ــد مــن الفعاليــات  ــاء  والعدي داخــل القاعــة كعــرض األزي

األخــرى علــى المســرح.

وقت للترفيه
 ، للعطــور  ُعمــان  معــرض  قاعــة  فــي  التجــول  أثنــاء 
وراقيــة،  أنيقــة  أجــواء  فــي  االســترخاء  للــزوار  يمكــن 
والتــي يتــم إدارتهــا بــكل احترافيــة مــن قبــل مركــز 

والمعــارض. للمؤتمــرات  ُعمــان 

العائالت واألطفال
يرجــى إحضــار عائلتــك وأطفالــك إلــى معــرض عمــان 
للعطــور! حيــث ســيقّدرون لــك فرصــة دخولهــم لعالــم 
الرائــع - والــذي يمكــن أن يصبــح شــغفهم  العطــور 

الدائــم طــوال حياتهــم.

WHY VISIT?

PERFUMES, FRAGRANCES, FRANKINCENSE

Oman Perfume Show is the only event in the 

Sultanate of Oman that brings together under 

one roof the finest perfume brands, fragrance 

products, and frankincense suppliers.  

AN INTERNATIONAL AFFAIR

The show will welcome up to 100 local, regional 

and international exhibitors to showcase their 

products to you – the perfume-loving public!

SHARE YOUR PASSION

Oman Perfume Show is an opportunity to share 

your passion for perfumes with like-minded 

individuals and experts in the industry. 

HIGH-PROFILE SOCIAL EVENT

As a high-profile event on Muscat and Oman’s 

social calendar, the show is the ideal platform 

for exhibitors to offer exclusive offers to the 

public. This means you can indulge in the finest 

fragrances, at the finest prices!

LIVE EVENTS

Not only will you be enjoying the Oman 

Perfume Show, but also you will get to attend 

a fashion show and other live events inside the 

exhibition hall.

LEISURE TIME & LUXURY

While browsing through the Oman Perfume 

Show exhibition hall, you and your family 

and friends can relax around a luxury event 

setting, carefully curated by host venue Oman 

Convention & Exhibition Centre.

FAMILIES & CHILDREN

Visitors – please bring your family and children 

along to the Oman Perfume Show! They’ll 

appreciate being introduced into the fabulous 

world of fragrances – and potentially a life-long 

passion for perfume.



WHY SPONSOR?

A PREMIER LUXURY MERCHANDISE EVENT 

For sponsors, Oman Perfume Show is a chance to associate 

your brand with a premier luxury merchandise event. From a 

commercial standpoint, Oman Perfume Show is looking forward 

to engaging with a large and passionate audience – before, during 

and after the show. The result is that sponsors can directly engage 

with a high number of individuals and luxury business sectors. 

In addition, sponsors are in a unique position to deliver focused 

brand messaging through multiple mediums, for maximum 

engagement… 

MARKETING MEDIUMS & CHANNELS

 Outdoor advertising Social media campaigns  Broadcast media (TV and radio)  Print media 

Email SMS blasts & text messaging Press & Media engagementWebsite & online media

البريد االلكتروني الرسائل النصية موقع إلكترونيالصحافة واالعالم

التلفاز والراديو  حمالت تسويقية عبر وسائل االعالنات الترويجية  وسائل االعالم المطبوعة

قنوات التسويق

فرصة للرعاية !
سلٌع فاخرة وأطياب فّواحة

يعــد معــرض ُعمــان للعطــور فرصــة للجهــات الراعيــة لربــط عامتهــا التجاريــة بحــدث رائد 
فــي قطــاع العطــور المتنامــي. ومــن وجهــة نظــر تجاريــة، يتطلــع معــرض ُعمــان للعطــور 
ــي،  ــرض. وبالتال ــد الع ــاء وبع ــل وأثن ــس - قب ــر ومتحم ــور كبي ــع جمه ــل م ــى التفاع إل
يمكــن للرعــاة االنخــراط مباشــرة مــع عــدد كبيــر مــن األفــراد وقطاعــات األعمــال الفاخــرة. 
باإلضافــة إلــى ذلــك، يحتــل الرعــاة مكانــة فريــدة لتقديــم رســائل تســويقية لعامتهــم 
التجاريــة مــن خــال الوســائل المختلفــة، لتحقيــق أقصــى قــدر مــن المشــاركة والتفاعــل.



نحُن بانتظارك 
تواصل مع :

أمل الجابري
مدير المشروع

 
 aaljabri@ocec.om

 + 9٣ ٢٤٢٣ ٦٨9٢٨ / + 9٦٨ 9٨ ١٢٦9١٦

Join Us 

Contact : 

Amal Al Jabri 

Project Manager

aaljabri@ocec.om

+ 968 2423 3928  /  + 967 9126 8916   



www.ocec.om

الِطيْب ِطيَبْك

A CELEBRATION OF FINE FRAGRANCES 

A PASSION FOR PERFUME


