






What you think,
we achieve.





نحن عـبـــارة عـن فــريـق مـن الـمـتـخـصـصـيـن املـتـمرسين فـي تنظـيم 
األحــداث املختلفــة وتجهـيـــزها وصـنـاعـــة سـبـــل الدعايــة واإلعــان مهما 
كان تعقيدهــا واتســاع نطاقهــا، ويتميــز فـريـقـنـــا بـالـمـوهـبـــة واإلبـــداع 
واالبـتـكــــــار واالسـتـعــداد الــتــام والــدائـم لـبـذل مـا يف وســعـهــم 

لـــكي يحقــق حدثكــم النجاح.

ونـتـعــــاون مـــع عمائنــا ىلع أســاس الشــراكة بـيـنـنـــا وبـــينهم ونفـخـــر 
بالـعـاقـــة التــي نبنيهــا يف أثـنــــاء تعـــــاوننا املثمــر معهــم.

نحــن نـخــــط لـتـقـــديم عـــروض جـــديدة وخدمــات إلدارة األحـــداث 
االسـتـراتـيـجـية، كـمــا نـخطط لتوسـيـع أعـمــالـنــــا لـتـشـمـل بـعــض 

الـــدول األخــــرى فـــي دول الـخــلـيـــج ومـنـــطقة الشــرق األوســط.

We are a team of specialists who are experienced in organizing and 
processing various events and the means of advertising, whatever their 
complexity and breadth, in order to achieve success.

And we cooperate with our customers on the basis of partnership between 
us and them and proud of the relationship we build in the course of our 
fruitful cooperation with them.

We plan to offer new offers and services to manage strategic events, and 
we plan to expand our business to include some other countries in the Gulf 
and Middle East region.

من نحن ؟

WHO ARE WE ?









تـقـديـــم أسـالـيـــب مبـتــكــــرة بمـزيـــج مــن الـعـــراقـــة 
ــة  ــرية والـبـســاطـ ــه الـعـصـــ ــزخ بـالحــداثـ ــالة يـ واألصــ
اإلبــداعــيـــــة، وفــــق رؤيــــة مـسـتـقـــبلــيـــة ونــظـــرة 

إبـداعـيـــة بـمـــا يـحـقـــق تـطـلـعـــات العمــاء.

Offering innovative methods with a blend of legacy and  
modern style, and creative simplicity are related with a 
vision and a creative look to achieve the aspirations of 
customers.

تحـقـــيق مـكــانة رائـــدة مـحـــية وإقليمية، وأن نكون الشريك 
ــن  ــدرة ىلع تكوي ــك القـ ــاء، وأن نمتـلــ ــز للـعــمـ املـمـيـ
عاقــة قـويـــة مـــع أفـــــراد الـمـجـتـمـــع بـمـــــا يـلـبــــي 

احـتـيـــاجـــاتـهــــم ومتطلباتهــم .

To achieve a leading and regional leadership position, to 
be the partner of excellence to customers, and to have the 
ability to form a strong relationship with the community 
members to meet their needs and requirements.

Our missionرسالتنا

Our  visionرؤيتنا



بـعـيـــدًا عـــن الـمـعـتـــاد نـوفـــر خـدمـــات مـتـمـيزة 
ونـــحقق مــا يـفــــوق تـوقـعــــات الـعـمـيــــل حـيـــث 
ــدث  ــول وأحـ ــن حلـ ــا مـ ــا لـديـنـ ــل مـ ــدم أفـضـ نـقـ

ــزة. ــات واألجـهـــ الـتـقـنـيـ

Apart from the usual, we provide superior services 
and exceed the expectations of the customer as we 
provide our best solutions and the latest technologies 
and devices.



.. Trust your attentionثقتكم اهتمامنا ..



تعتمــد فنــون املعــارض مجموعــة مــن القيــم يف بنــاء عاقتهــا 
مــع شــركائها، وفهــم طبيعــة العمــل وتلبيــة كافــة املتطلبــات 

ىلع أىلع مســتوى مــن الجــودة والفكــر.

ARTS EXPOS depends on a set of values in building 
relationships with partners, understanding the nature of 
work and meeting all requirements at the highest level of 
quality and thought.

الســرية هــي أحــد مبــادئ فنــون املعــارض التــي تحــرص ىلع 
ضمانهــا مــن خــال فريــق العمــل الــذي يلتــزم بعــدم مناقشــة 

أو إفشــاء أي معلومــات خاصــة بشــركائها.

Confidentiality is one of the principles  of ARTS EXPOS, 
which is guaranteed by the team, which is committed 
not to discuss or disclose any information specific to its 
partners.

Our valuesقيمنا

Confidentialityالسرية



Our Servicesخدماتنا



تقدم فنون املعارض خدماتها لتلبي كافة متطلبات شركائها 
ونشاطاتهم املتنوعة وهي كاآلتي:

١- إدارة وتجهيز الفعاليات واملعارض واملؤتمرات
٢- شاشات العرض.

٣- الدعاية واإلعان.

٤- التصميم الداخلي.
٥- املواقع االلكترونية.

ARTS EXPOS offers services to meet all the requirements 
of its partners and it is as follows:
   
1- Management and processing of events, exhibitions 
and conferences.
2- LED screens.
3- Advertising
4- Interior design
5- Websites



   
إدارة الفعاليات والمؤتمرات

فريــق فنــون املعــارض يمتلــك الخبــرة العريضــة يف إدارة وتجهيــز 
ــة  ــج املمكن ــل النتائ ــق أفض ــه لتحقي ــرس نفس ــات ويك الفعالي

لــك.
ونتعامــل مــع التفاصيــل ورضــا العميــل بحمــاس ونضمــن 

تحقيــق حدثــك لنجــاح باهــر.

يمتلــك الفريــق القــدرة الكاملــة ىلع االعتنــاء بتخطيــط األحــداث 
وتنفيذهــا، بمــا يف ذلــك مــا يلــي:

١- أحداث الشركات
٢- حفات االفتتاح

٣- املؤتمرات واملعارض
٤- املهرجانات

٥- حفات العشاء
٦- تصميم أجنحة املعارض

٧- التصنيع والبناء

ARTS EXPOS team has a huge experience in the manage-
ment and processing events and devote himself to achieve 
the best result you wish for.
We are dealing with details and customers satisfaction and 
enthusiasm we ensure your successful event.

Our team has the full capacity to take care of the planning 
of events including the following:
1- Companies events
2- Opening ceremonies
3- Conferences and exhibitions
4- Festivals
5- Dinner parties
6- Design of exhibition stands
7- Manufacturing and constructiont



   
EVENTS & CONFERENCES MANAGEMENT



  
شاشات العرض

يعمــل فريــق فنــون املعــارض يف قســم شاشــات العــرض ىلع 
مجالين التوريد والتركيب الثابت أو يف مجال التـأجـــير والـتركـــيب 
املتـعـدد بطـرق فـنـيـــة احـتـرافـية وكـذلك جمـالـية، بجـميـع 

املقـاســــات الـــتي يطلـــبها العميل  ويراها مناســبه لفعاليته .
LED شاشات -

Video Wall شاشات -
LCD شاشات -

- أجهزة الداتا شو ) بروجكتر (
- الشاشات التفاعلية 

ARTS EXPOS team at the department of the display 
screeners is working on two areas fixes installation, leas-
ing all sizes requested by the client that fit into his event.

- LED screens

- Video Wall screens 
- LCD screens 
- Projector
- Interactive screens

شاشات
داخلية وخارجية

Text & Digital
Screens

شاشات
نصـية وأرقـام

Indoor & Outdoor
Screen

شاشات
بأشكال مختلفة

Buildings & Towers
Screens

شاشات
املباني واألبراج

Screens
in Various forms



  
 DISPLAY SCREENS



  
الدعاية واإلعالن

نفتـــخر يف فنــون املعــارض بمـصممـــين وفنييــن يتـمتعـــون 
ــم  ــة التصامي ــام بكاف ــدرة ىلع القي ــاٍل، وقـ ــني عـ ــس فـ بحـ
ــي  ــددة ترض ــارات متع ــم، بخي ــي احتياجاتك ــي تلب ــال الت واألعم

العميــل وجميــع األذواق.

- التصميم اإلعاني
- الهوية التجارية

- الطباعة الداخلية والخارجية
- صناعة اللوحات

- املطبوعات الورقية
- صناعة األفام الوثائقية والدعائية

- الهدايا الدعائية
- أنظمة وأدوات العرض

- الحمات التسويقية واإلعانية

We are proud in ARTS EXPOS that we have designers 
have high since of arts and ability to do all the designs 
that meet your needs with multiple options that satisfy 
all tastes.

- Advertising design 
- Brand identity 
- Indoor and outdoor printing
- Advertising boards industry
- Paper printing
- Documentary and propaganda films
-  Gifts items
-  Display systems and tools
- Marketing and advertising campaigns



  
ADVERTISING







  
التصميم الداخلي

التصميم الداخلي
نتمتــع بخبــرة عاليــة وذوق رفيــع يف تصميــم الديكــورات الداخلية 
لجميــع املشــروعات ونقــوم بدراســة وتصميــم مخططــات توزيع 
ــق  ــع املناط ــة لجمي ــر الداخلي ــراج املناظي ــي و إخ ــاث الداخل األث

داخــل املبنــى.

أنظمة العرض الداخلي
ــم أنظمــة العــرض الخاصــة بكــم يف  نقــدم لكــم خدمــة تصمي
ــاء  ــذب العم ــل ج ــم عوام ــن أه ــث م ــر، حي ــارض أو املتاج املع

ــا . ــات وتوزيعه ــرض املنتج ــز يف ع ــاطة والتمي البس

INTERIOR DESIGN 
We have high experience and taste in designing interiors 
for all projects. We study and design the internal furniture 
distribution plans and the output of endoscopes for all ar-
eas within the building.

INTERNAL DISPLAY SYSTEM
We offer you the design of display system service on your 
own galleries or shop because the important factors to 
attract customers is simplicity and excellence in display 
products.

تصميم
املعارض واملتاجر

عرض
منتجات األطعمة

Designs
cafes

Showing
Clothing Products

تصميم
املقاهي والاونج

عرض
منتجات املابس

Design
galleries & shops

Showing 
Food Products

تصميم
املكاتب والقاعات

عرض
منتجات خدمية

Design
ideas & techniques.

And Others

تصميم
أفكار وتقنيات متخصصة

وغيرها
من املجاالت

Design
offices & halls

Showing
Service Products



  
 INTERIOR DESIGN



التسويق اإللكتروني
يعمــل فريــق فنــون املعــارض يف قســم التســويق اإللكترونــي 
ــات  ــدة خدم ــر ع ــات عب ــات والخدم ــر للمنتج ــويق املباش بالتس
إلكترونيــة، تمكــن الشــركات واملؤسســات والجهــات الحكوميــة 
مــن رفــع نســبة نجــاح حماتهــم التســويقية، حيــث نطمــح يف 

ــي . ــادة يف خدمــات التســويق اإللكترون ــق الري تحقي

تصميم وبرمجة املواقع اإللكترونية
ــل  ــيات عم ــن أساس ــزة م ــة املتمي ــد والبرمج ــم الجي إن التصمي
ــزوار  ــذب األول ل ــل الج ــكل عام ــه يش ــة ألن ــع اإللكترروني املوق
ــول  ــزوار الوص ــهل ىلع ال ــكل يس ــه بش ــدم خدمات ــع ويق املوق

ــع .. ــات يف املوق ــات والخدم ــى املعلوم إل

E-MARKETING
ARTS EXPOS team works in the E-Marketing, marketing 
products and services through several Department of 
electronic services that enable companies, institutions and 
government agencies to raise the success rate of market-
ing campaigns.

DESIGN AND PROGRAMMING WEBSITES
Good design and distinctive programming are the basic of 
working successful websites and it is the main factor for 
the first attraction for visitors, the site provides services 
easy for visitors to access information and services at the 
sites.





  
عمالئنا



  
Clients

 شركة التقنية المباركة

����א�
��א��� א��א����
���א א���א�








