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الكتيب 
التعريفي



ُدس ال 
ُ
في شركة ك

توجد لدينا مشاكل، 
بل لدينا حلول فحسب



نحن عبارة عن فريق من المتخصصين المتمرسين في تنظيم األحداث 
المختلفة مهما كان تعقيدها واتساع نطاقها. ويتميز فريقنا بالموهبة 
واإلبداع واالبتكار واالستعداد الدائم لبذل ما في وسعهم لكي يحقق 

حدثك النجاح.

ونتعاون مع عمالئنا على أساس الشراكة بيننا وبينهم ونفخر بالعالقة 
التي نبينها في أثناء تعاوننا المثمر معهم.

إننا نعتقد أن اإلنصات إلى عمالئنا وفهم طبيعة عملهم هو الخطوة 
األولى لتحقيق تجارب متميزة. ونحن جاهزون لملء حياتك بأكثر األحداث 

ا، وسوف تسنح لك الفرصة معنا لتجرب كل ما حلمت به 
ً

والمغامرات إشراق
أنت وفريقك يوًما ما.

وسوف نساعدك في النظر إلى األشياء نظرة مختلفة والقيام بخطوة 
عمالقة في طريق تحقيق النجاح.

إننا نخطط لتقديم عروض جديدة وخدمات إلدارة األحداث االستراتيجية، كما 
نخطط لتوسيع أعمالنا لتشمل بعض الدول األخرى في منطقة الشرق 

األوسط.

ُدس شركة متخصصة في إدارة الفعاليات ويقع مقرها في المملكة 
ُ
ك

العربية السعودية. ويتمثل هدفنا في أن نصبح شركة محلية رائدة في 
إدارة الفعاليات.

من نحن



توفير خدمات متميزة  
وتحقيق ما يفوق توقعات 

العميل حيث نقدم أفضل 
ما لدينا من حلول وأحدث 

التقنيات واألدوات



أن نصبح الشركة الرائدة في قطاع إدارة الفعاليات بتوفير خدمات متميزة  
وتحقيق ما يفوق توقعات العميل حيث نقدم أفضل ما لدينا من حلول 

وأحدث التقنيات واألدوات.

رسالتنا



ماذا نستطيع ان نفعل؟
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تنفيذ 
الحمالت 

التسويقية 



إطالق المنتجات

األحداث التجارية

األحداث 
الحكومية

المهرجانات حفالت العشاء

حفالت االفتتاح المؤتمرات/
المعارض

االجتماعات
والندوات

والحلقات النقاشية 



أحداث الشركات

ُدس يمتلك الخبرة العريضة في إدارة الفعاليات ويكرس نفسه 
ُ
فريق ك

لتحقيق أفضل النتائج الممكنة لك.

ونتعامل مع التفاصيل ورضا العميل بحماس ونضمن تحقيق حدثك لنجاح 
باهر.

ُدس تمتلك ما يتطلبه إدارة حدثك بسالسة، ويمتلك فريقنا 
ُ
إن شركة ك

الحافز والحماس والخبرة المتخصصة في اإلدارة ويتحلى بالدقة 
واالهتمام بالتفاصيل في الوقت المناسب وامتالك مجموعة كبيرة 

ومتنوعة من الموارد المفيدة.

يمتلك الفريق القدرة الكاملة على االعتناء بتخطيط األحداث وتنفيذها، بما 
في ذلك ما يلي:

أحداث الشركات . 1
إطالق المنتجات . 2
حفالت االفتتاح . 3
المؤتمرات/المعارض . 4
االجتماعات والندوات والحلقات النقاشية . 5
األحداث التجارية . 6
األحداث الحكومية . 7
المهرجانات . 8
حفالت العشاء . 9

إدارة الفعاليات والمؤتمرات





سنبدأ بفهم احتياجاتك حيث نتعرف على هويتك ورسالتك وكيف تريد 
أن تبدو وميزانيتك. ومع فهمنا الكامل لكل ذلك، فإننا سنستطيع ضمان 

تحقيقه.

فريقنا المتخصص جاهز دوما لتحقيق األفضل لك.

تشمل خدماتنا ما يلي:

تصميم أجنحة المعارض. 1
التصنيع والبناء. 2
أجنحة المعارض الكبيرة. 3
حلول العرض الجاهزة. 4
األكشاك وأجنحة العرض المتنفلة. 5

 من خالل 
ً
 ودوليا

ً
يمكننا خدمتكم في هذا القطاع بأعلى جودة محليا

عالقات الشراكة اإلستراتيجية التي تربطنا بكبرى شركات المعارض بالعالم.

حلول العرض والمعارض

تصميم أجنحة المعارض
التصنيع والبناء

أجنحة المعارض الكبيرة
حلول العرض الجاهزة

األكشاك وأجنحة العرض 
المتنفلة



الموقع
المعدات

توريد األطعمة والمشروبات
اإلقامة

الموظفين
التنظيم



نتولى إدارة الخدمات اللوجستية الصعبة والمفصلة لكيال تضطر إلى توليها 
بنفسك، فلديك أشياء أضخم لتهتم بها، وبمساعدتنا ستستطيع التركيز 

فحسب على توصيل رسالتك للجمهور الذي تريده وعرض شركتك في 
صورة براقة.

ونحن نهتم ونركز على:

الموقع. 1
المعدات. 2
توريد األطعمة والمشروبات. 3
اإلقامة. 4
الموظفين. 5
التنظيم. 6

وكل التفاصيل المهمة سنتولى إدارتها بشكل متميز من خالل فريقنا.

الخدمات اللوجستية



رسالتك
في

أذهان 
عمالئك



يمتلك فريق الفعاليات بشركتنا القدرة الكاملة على االعتناء بتوفير أفضل 
الحلول لحملتك التسويقية التنشيطية بتوفير فريق مدرب جيًدا على أرض 

الواقع لحفر رسالتك في أذهان عمالئك.

تنفيذ الحمالت التسويقية



نتعاون مع العمالء البتكار أفكار مبدعة خاصة بمتطلباتهم
ونوفر حلوال ترفيهية لها تأثير درامي



 ترفيهية مبتكرة ألحداث الشركات ومراكز التسوق، 
ً
توفر إم أم حلوال

ونتعاون مع العمالء البتكار أفكار مبدعة خاصة بمتطلباتهم ونوفر حلوال 
ترفيهية لها تأثير درامي.

ونوفر مجموعة كبيرة متنوعة من المواهب واإلجراءات المحلية والدولية 
ألحداث تتراوح من طرح المنتجات إلى حفالت العشاء ومراكز التسوق لنوفر 

قة وإجراءات مخصصة.
ّ
أفكارا ملهمة وخال

الحفالت الترفيهية



نحن تساعدك على إيصال رسالتك

الهدايا 
هداياالدعائية

دعائية
مخصصة

لكل صناعة



ُدس هدايا الشركات بأفضل جودة وتصميمها المخصص لكل صناعة. 
ُ
توفر ك

ونوفر أفضل الخيارات التي تناسب ميزانيتك وما تفضله.

الهدايا الدعائية

ف
ع
ا

بشكل فعالل
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