
Welcome to the
The 11th Muscat International
Jewellery Exhibition
6 — 10 December 2022
OCEC (Oman Convention & Exhibition Center)

6 — 10 ديسمرب 2022
مركز ُعمان للمؤتمرات والمعارض 

أهال بكم يف النسخة
الحادية عرش من معرض مسقط 

الدويل للذهب والمجوهرات

Organizerالمنظم 



About Omani Gold }زينة وخزينة{ 
عن الذهب الُعماين

زينة وخزينة

شارك بريَق ُمجوهراتك معنا

Omani Gold has always been a best friend for the Omani people. 
Omani Woemn wear it in their weddings and their celebrations. 
Also, Omani Men keeps it a sefenty net or for investment. 

Nizwa Souq and Matrah Souq are famous for Gold and jewellry 
shops for decades. Many Omnai family who owns these shops 
have inherited.

لطالمــا كان الذهــب وال زال أهــم الخزائــن يف مــايض وحــارض العائــات 
المناســبات واالحتفــاالت  الذهــب يف جميــع  الُعمانيــة. حيــث يدخــل 
ــة للمــرأة الُعمانيــة وكمظهــر لاحتفــال للرجــل الُعمــاين.  ــة كزين الُعماني

البديــع، والــذي  الزاهيــة وصفائــه  بنقوشــه  الُعمــاين  الذهــب  يتمــز 
جعــل  ســوق الذهــب العمــاين يزخــر بالعديــد مــن االشــكال واالنــواع 
مــن الحــي. تتمركــز أغلــب محــات الذهــب يف ُعمــان يف ســوق مطــرح 
وســوق نــزوى. حيــث يشــتهر تجــار الذهــب العمانيــون بتــوارث مهنــة بيــع 

الذهــب عــن آبائهــم. 

يف النســخة الســابقة، امتــئ المعــرض بربيــُق الذهــب ولمعــان األحجــار 
الكريمــة مــن ُعمــان ومــن خارجهــا. وسيســتمر لهــذه الســنة كبوابة كبرية 
ــم.   ــان إىل العال ــة يف ُعم ــار الكريم ــرات واألحج ــب المجوه ــاع الذه لقط
ســتضم النســخة الـــ 11 مجموعــة واســعة مــن المشــاركات المحليــة 
ــارات الواســعة يف هــذا  ــد مــن الخي ــي ســتتضمن العدي ــة وال والدولي
القطــاع الحيــوي. كمــا ســيتضمن العديــد مــن الــورش التفاعليــة بــن 

ــزوار.  أصحــاب المحــات والمهتمــن بهــذا القطــاع وال

Stunning & Mesmerizing

Why should you exhibit?

Renowned as one of region’s most prestigious jewellery 
exhibitions, the 11th edition features a wide range of authentic 
gemstones, spectscular pearls, attractive gold ornaments and 
fabulos diamonds. The event hosts a number of local, regional 
and international exhibitors who bring the latest collections in 
the jewellery industry paired with some activities that will make 
your visit an unforgettable experience.

 Increase your customer base and expand your network.
 Sell your products to high net worth consumers.
 Tap into growing demand for fashionable jewelery and 

luxury accessories.
 Reinforce your brand’s position in the regional market.

سيتيح لك المعرض :

     فرصة عرض مجوهراتك لرشيحة كبرية من الزوار المهتمن 
بالذهب والمجوهرات من داخل السلطنة وخارجها.

االستفادة من الطلب المزتايد عىل المجوهرات العرصية   
واإلكسسوارات الفاخر.

توسيع شبكة عاقاتك وزيادة قاعدة ُعمائك.  
تعزيز مكانة عامتك التجارية يف السوق اإلقليمية.  



باقات المشاركة
يف المعرض 

STAND
PACKAGES



Secure Your Space احجز ُركنك الخاص

 { Glow 1 } Premium Space 

· 400 $ / sqm
·    Space only
·    Power supply is charged separately 

 { Glow 2 } Space Only

·    350 $ / sqm 
·    Space only
·    Power supply is charged separately

 { Glow 3 } Shell Scheme Package 

·    450 $ / sqm 
·    7 nos. of white wall panels 
·    2Nos. of fascia panel with company name 
·    4 Nos. of counter showcases
·    2 Nos. of tall showcases
·    2 Nos. of banquet chairs and 1 No. of 80 x 80 cm table 
·    4 Nos. of 150w metal halide
·    3 Nos. of 100w spotlight and 1 No. of 0.8 kw socket

{ بريق 1 { الركن الحرصي   

400 دوالر أمرييك / مرت مربع  ·
مساحة فقط   ·

يتم احتساب الكهرباء للركن بشكل منفصل      ·

{ بريق 2 { ركن مساحة فقط  

350 دوالر أمرييك / مرت مربع   ·
مساحة فقط      ·

يتم احتساب الكهرباء للركن بشكل منفصل      ·

{ بريق 3 { ركن منصة العرض الجاهزة   

450 دوالر أمرييك / مرت مربع     ·
عدد 7. من ألواح الجدران البيضاء     ·

عدد 2 لوحة اللفافة مع اسم الرشكة     ·
عدد 4 واجهات عرض مضادة     ·

عدد 2 من واجهات العرض الطويلة     ·
عدد 2 من كرايس المآدب وطاولة رقم 80 × 80 سم     ·

4 أعداد من معدن هاليد 150 وات     ·
عدد 3 كشاف ضويئ 100 وات ومقبس 0.8 كيلو وات     ·



تسويق
المعرض

EXHIBITION 
MARKETING



VISITORS PROFILE
Attendees
10,500+

Age Breakdown
·   20 — 30: 10%   
·   31 — 40: 70%   
·   Above 40: 20%

Nationality Breakdown
Omani: 65%   ·   Qatari: 15%   ·   Expat: 25%
(India, Europe, GCC others)

الملف التعريفي لزوار النسخ السابقة

عدد الزوار : 
10,500+

أعمار الزوار :
·   20 —  30 سنة : 10%   
·   31 — 40 سنة : 70%   
·   فوق 40 سنة : 20%

جنسيات الزوار : 
عمانيون: %65   ·   القطريون: %15   ·   الوافدون: 25%

)الهند وأوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي األخرى(

 Outdoor 
advertising

Social media 
campaigns

 Broadcast media (TV 
and radio)

 Print media EmailSMS blasts & text 
messaging

Press & Media 
engagement

Website & online media

الرسائل النصيةالربيد االلكرتوين موقع إلكرتوينالصحافة واالعالم  االعالنات الرتويجية
 الخارجية

 حمالت تسويقية
 عرب وسائل التواصل

االجتماعي

التلفاز والراديو   وسائل االعالم
 المطبوعة

EXHIBITION MARKETINGتسويق المعرض



ُفرص
الرعاية

SPONSORSHIP 
OPPORTUNITIES



 Royal Sponsor - RO. 15,000 
(EXCLUSIVE) 

 PRE-SHOW 
• Name & Logo on the MIJEX website according to the level of 

Patronage.
• Logo on on exhibition profile on the Sponsors Page. 
• Name & Logo on all Marketing Collaterals, Online and Offline.
• Press Release, Radio mentions and MIJEX social media 

announcing Sponsorship.
• 5 Promotional social media posts on all MIJEX social media 

platforms.

 At MIJEX
• 36 Sqm Complimentary Exhibition Space in Prominent Area.
• Name & Logo on 2 show flags near main and VIP Gates.
• Name & Logo on main banner at the venue.
• Name & Logo on the main floor plan at the Venue.
• Logo on selected show branding (Exclusive).
• Interviews shared on MIJEX social media.
• 5 Promotional social media posts ( includes pictures of the 

sponsor’s stand ) on all MIJEX social media platforms.
• Double page ad in the show catalogue.
• Name & logo in the MIJEX exhibitor catalogue.
• Logo on 5 directional signage to the exhibition.
• 10 Venue Lamp Post Banners on the way to MIJEX.
• Main sponsor plaque at the opening ceremony.
• Logo and name on outdoor advertisement banners. 

 Post Show 
· Name & Logo on the MIJEX post-show report
· Name & Logo on the MIJEX final video coverage.

A great opportunity to showcase your brand and network 
with your clients and stakeholders. An excellenct  placeto  
activate effective marketing campaigns.

قــم بمواءمــة عامتــك التجارية مع األنشــطة رفيعة المســتوى 
المقدمــة قبــل وأثنــاء المعــرض لضمــان أن تكــون عامتــك 

التجاريــة يف طليعــة أذهــان الــزوار.

الراعي الَمليك   

    15,000 ريال ُعماين )حرصي( 
الممزيات - قبل المعرض  

االسم والشعار عىل الموقع االلكرتوين للمعرض حسب مستوى الرعاية.  •
االسم والشعار يف ملف المعرض عىل صفحة الرعاة.  •

االسم والشعار عىل جميع األعمال التسويقية المطبوعة والرقمية.   •
ذكر اسم الرشكة يف إعانات الراديو وكتابته يف األخبار الصحفية وإعانه   •

يف صفحة المعرض عىل وسائل التواصل االجتماعي.
•  ٥ منشورات ترويجية ) لمنتجات الراعي من الحي والمجوهرات ( عىل 

وسائل التواصل االجتماعي للمعرض. 

الممزيات - أثناء المعرض  
٣٦ مرت مربع مساحة عرض مجانية يف منطقة ممزة.  •

االسم والشعار عىل علمني من أعالم العرض بالقرب من البوابات   •
الرئيسية ومنطقة كبار الشخصيات.

االسم والشعار عىل الافتة الرئيسية يف المكان.  •
االسم والشعار عىل مخطط المعرض.  •

االسم والشعار يف ١٠ أعالم أعمدة اإلنارة يف مدينة العرفان.  •
االسم الشعار عىل اإلعانات داخل المركز )حرصي(.  •

الظهور يف المقابات خال فرتة المعرض وعرضها عىل وسائل   •
التواصل االجتماعي.

عرض ٥ صور حرصية للركن خال فرتة المعرض.  •
إعان صفحتن يف دليل المعرض.  •

الشعار عىل ٥ الفتات إرشادية للمعرض داخل المركز.  •
الشعار عىل إعانات الشاشات واللوحات الخارجية.  •

درع الراعي المليك يف حفل االفتتاح.  •

الممزيات - بعد المعرض   
االسم والشعار عىل الفيديو النهايئ للمعرض.  ·

االسم والشعار عىل تقرير المعرض النهاىئ )ما بعد المعرض(.  ·



 Lead Sponsor - RO. 10,000 
 PRE-SHOW 

• Name & Logo on the MIJEX website according to the level of 
Patronage.

• Logo on on exhibition profile on the Sponsors Page. 
• Name & Logo on all Marketing Collaterals, Online and Offline.
• Press Release, Radio mentions and MIJEX social media 

announcing Sponsorship.
• 3 Promotional social media posts on all MIJEX social media 

platforms.

 At MIJEX
• 36 Sqm Complimentary Exhibition Space in Prominent Area
• Name & Logo on main banner at the venue.
• Name & Logo on the main floor plan at the Venue.
• Logo on selected show branding (Exclusive).
• Interviews shared on MIJEX social media.
• 3 Promotional social media posts ( includes pictures of the 

sponsor’s stand ) on all MIJEX social media platforms.
• One page ad in the show catalogue.
• Name & logo in the MIJEX exhibitor catalogue.
• Logo on 3 directional signage to the exhibition.
• 6 Venue Lamp Post Banners on the way to MIJEX.
• Main sponsor plaque at the opening ceremony.
• Logo and name on outdoor advertisement banners. 

 Post Show 
· Name & Logo on the MIJEX post-show report
· Name & Logo on the MIJEX final video coverage.

الراعي األمريي  

      10,000 ريال ُعماين

الممزيات - قبل المعرض  
االسم والشعار عىل الموقع االلكرتوين للمعرض حسب مستوى الرعاية.  •

االسم والشعار يف ملف المعرض عىل صفحة الرعاة.  •
االسم والشعار عىل جميع األعمال التسويقية المطبوعة والرقمية.   •

ذكر اسم الرشكة يف إعانات الراديو وكتابته يف األخبار الصحفية وإعانه   •
يف صفحة المعرض عىل وسائل التواصل االجتماعي.

•  ٣ منشورات ترويجية ) لمنتجات الراعي من الحي والمجوهرات ( عىل 
وسائل التواصل االجتماعي للمعرض. 

أثناء المعرض   
٣٦ مرت مربع مساحة عرض مجانية يف منطقة ممزة.  •

االسم والشعار عىل أعام العرض بالقرب من البوابات الرئيسية   •
ومنطقة وكبار الشخصيات.

االسم والشعار عىل الافتة الرئيسية يف المكان.  •
االسم والشعار عىل مخطط المعرض.  •

االسم والشعار يف ٦ أعالم أعمدة اإلنارة يف مدينة العرفان.  •
االسم الشعار عىل اإلعانات داخل المركز.  •

الظهور يف المقابات خال فرتة المعرض وعرضها عىل وسائل   •
التواصل االجتماعي.

عرض ٣ صور حرصية للركن خال فرتة المعرض.  •
إعان صفحة يف دليل المعرض.  •

الشعار عىل ٣ الفتات إرشادية للمعرض داخل المركز.  •
الشعار عىل إعانات الشاشات واللوحات الخارجية.  •

درع الراعي األمريي يف حفل االفتتاح.  •

بعد المعرض   
االسم والشعارعىل الفيديو النهايئ للمعرض.  ·

االسم والشعار عىل تقرير المعرض النهاىئ )ما بعد المعرض(.  ·



 Nobel Sponsor - RO. 5,000

 PRE-SHOW 
• Name & Logo on the MIJEX website according to the level of 

Patronage.
• Logo on on exhibition profile on the Sponsors Page. 
• Press Release, Radio mentions and MIJEX social media 

announcing Sponsorship.
• 2 Promotional social media posts on all MIJEX social media 

platforms.

 At MIJEX
• 24 Sqm Complimentary Exhibition Space in Prominent Area
• Name & Logo on main banner at the venue.
• Name & Logo on the main floor plan at the Venue.
• Logo on selected show branding (Exclusive).
• Interviews shared on MIJEX social media.
• 2 Promotional social media posts ( includes pictures of the 

sponsor’s stand ) on all MIJEX social media platforms.
• Half page ad in the show catalogue.
• Name & logo in the MIJEX exhibitor catalogue.
• Logo on 2 directional signage to the exhibition.
• 3 Venue Lamp Post Banners on the way to MIJEX.
• Main sponsor plaque at the opening ceremony.
• Logo and name on outdoor advertisement banners. 

 Post Show 
· Name & Logo on the MIJEX post-show report
· Name & Logo on the MIJEX final video coverage.

الراعي النبيل  
     5,000 ريال ُعماين

الممزيات - قبل المعرض  
االسم والشعار عىل الموقع االلكرتوين للمعرض حسب مستوى الرعاية.  •

االسم والشعار يف ملف المعرض عىل صفحة الرعاة.  •
ذكر اسم الرشكة يف إعانات الراديو وكتابته يف األخبار الصحفية وإعانه   •

يف صفحة المعرض عىل وسائل التواصل االجتماعي.
•  2 منشورات ترويجية ) لمنتجات الراعي من الحي والمجوهرات ( عىل 

وسائل التواصل االجتماعي للمعرض. 

 

أثناء المعرض   
٢٤ مرت مربع مساحة عرض مجانية يف منطقة ممزة.  •

االسم والشعار عىل أعام العرض بالقرب من البوابات الرئيسية ومنطقة   •
وكبار الشخصيات.

االسم والشعار عىل الافتة الرئيسية يف المكان.  •
االسم والشعار عىل مخطط المعرض.  •

االسم والشعار يف 3 أعالم أعمدة اإلنارة يف مدينة العرفان.  •
االسم الشعار عىل اإلعانات داخل المركز.  •

الظهور يف المقابات خال فرتة المعرض وعرضها عىل وسائل التواصل   •
االجتماعي.

عرض 2 صور حرصية للركن خال فرتة المعرض.  •
إعان نصف صفحة يف دليل المعرض.  •

الشعار عىل 2 الفتات إرشادية للمعرض داخل المركز.  •
الشعار عىل إعانات الشاشات واللوحات الخارجية.  •

درع الراعي النبيل يف حفل االفتتاح.  •

بعد المعرض   
االسم والشعار عىل تقرير المعرض النهاىئ )ما بعد المعرض.(  ·

االسم والشعارعىل الفيديو النهايئ للمعرض  ·



 Special Sponsor - RO. 3,000 

 PRE-SHOW 
• Name & Logo on the MIJEX website according to the level of Patronage.
• Logo on on exhibition profile on the Sponsors Page. 
• Press Release, Radio mentions and MIJEX social media announcing 

Sponsorship.
• 1 Promotional social media posts on all MIJEX social media platforms.

 At MIJEX
• 12 Sqm Complimentary Exhibition Space in Prominent Area
• Name & Logo on main banner at the venue.
• Name & Logo on the main floor plan at the Venue.
• Logo on selected show branding.
• 1 Promotional social media post ( includes pictures of the sponsor’s stand ) 

on all MIJEX social media platforms.
• Name & logo in the MIJEX exhibitor catalogue.
• Logo on 1 directional signage to the exhibition.
• 1 Venue Lamp Post Banners on the way to MIJEX.
• Main sponsor plaque at the opening ceremony.
• Logo and name on outdoor advertisement banners. 

 Post Show 
· Name & Logo on the MIJEX post-show report
· Name & Logo on the MIJEX final video coverage.

الراعي الممزي 3,000 ريال ُعماين  
الممزيات - قبل المعرض  

االسم والشعار عىل الموقع االلكرتوين للمعرض حسب مستوى الرعاية.  •
االسم والشعار يف ملف المعرض عىل صفحة الرعاة.  •

ذكر اسم الرشكة يف إعانات الراديو وكتابته يف األخبار الصحفية وإعانه يف صفحة   •
المعرض عىل وسائل التواصل االجتماعي.

•  ١ منشورات ترويجية ) لمنتجات الراعي من الحي والمجوهرات ( عىل وسائل 
التواصل االجتماعي للمعرض. 

أثناء المعرض   
١٢ مرت مربع مساحة عرض مجانية يف منطقة ممزة.  •

االسم والشعار عىل أعام العرض بالقرب من البوابات الرئيسية ومنطقة وكبار   •
الشخصيات.

االسم والشعار عىل الافتة الرئيسية يف المكان.  •
االسم والشعار عىل مخطط المعرض.  •

االسم والشعار يف ١ أعالم أعمدة اإلنارة يف مدينة العرفان.  •
االسم الشعار عىل اإلعانات داخل المركز.  •

عرض ١ صور حرصية للركن خال فرتة المعرض.  •
الشعار عىل ١ الفتات إرشادية للمعرض داخل المركز.  •

الشعار عىل إعانات الشاشات واللوحات الخارجية.  •
درع الراعي الممز يف حفل االفتتاح.  •

بعد المعرض   
االسم والشعار عىل تقرير المعرض النهاىئ )ما بعد المعرض(.  ·

االسم والشعار عىل الفيديو النهايئ للمعرض.  ·



For Booking and other Inquiries , Call Us Now :

Ms; Amal Aljabri
Mob : +968 9126 8916 
Email: aaljabri@ocec.om

Mr. Mohammed Anis Khan 
Mob : +968 9121 7350
Email: mkhan@ocec.om

Visit our website: 
www.event.ocec/MIJEX.com

للحجز واالستفسارات األخرى اتصل بنا اآلن:

مديرة المعرض: أمل الجابري
الجوال: 8916 9126 968+ 

aaljabri@ocec.om :بريد إلكرتوين

محمد أنيس خان
الجوال: 7350 9121 968+ 

mkhan@ocec.om :بريد إلكرتوين

قم بزيارة موقعنا عىل اإلنرتنت: 
www.event.ocec/MIJEX.com


