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تنظيم المعارض والمؤتمرات



بــدات مــدارات العــارض عــام ٢٠٠٤ ومنــذ التاســيس بــدا فريــق العمــل بتســخير كافة 
خبراتــه االحترافيــة الســابقة فــي مختلــف مجــاالت وخدمــات تنظيــم المعــارض 
المعــارض  تكنولوجيــا  اليــه  توصلــت  مــا  اخــد  علــى  معتمــدا  والمؤتمــرات، 
والمؤتمــرات، والتــي اكتســبها مــن تواصلــه الدائــم مــع كبــرى شــركات المعــارض 
والمؤتمــرات فــي مختلــف دول العالــم حتــى اصبــح لــدى المؤسســة مخــزون 
كبيــر مــن المعرفــة تســخرها للنهــوض بمســتوى المعــارض والمؤتمــرات لمافيــه 
مــن فائــدة للعمــل مــن جهــة، والمســاهمة فــي رفــع مقــاس الجــودة للمعــارض 

والمؤتمرات في المملكة.



رؤيتنا 
العمل الدائم للوصول الى الريادة من خالل تقديم خدمات تفوق التطلعات

نفوق تطلعاتك



رسالتنا
المعــارض  وادارة  تنظيــم  عالــم  وابداعــات  تطــورات  مواكبــة  علــى  نعمــل 
والمؤتمــرات والفعاليــات وتقديمهــا لعمالئنــا بمــا يتناســب مــع متطلباتهــم 
واقامــة عالقــة اســتراتيجية طويلــة المــدى مــن خــالل تلبيــة كافــة احتياجاتهــم 

بأعلى درجات االحترافية

اعلى درجات االحترافية



اهدافنا
تغطيــة كافــة احتياجــات العمــالء مــن خــالل خدمــات وانشــطة فــي مجــال 
تنظيــم المعــارض والمؤتمــرات والنــدوات وورش العمــل والخدمــات المســاندة 
لهــا باســلوب احترافــي وافــكار ابداعيــج واالرتقــاء بمســتواها لتواكــب تطلعــات 

عمالئنا

افكار ابداعية



التنظيم 

التصاميم

التسويق

التسجيل

الهدايا

العالقات العامة

المعــارض  وادارة  تنظيــم 
والمؤتمرات والفعاليات

عمــل تصاميــم ابداعيــة لمختلــف 
الخاصــة  المطبوعــات  انــواع 
بجــودة  وتنفيذهــا  بالفعاليــات 

عالية جدا

للفعاليــات  تســجيل  نظــام  توفيــر 
متكامــل  والمؤتمــرات  والمعــارض 
وضمــن اعلــى المواصفــات العالميــة 
ويغطــي كافــة احتياجــات العميــل 

باسلوب سهل االستخدام

للحمــالت  والمتابعــة  التخطيــط 
للمعــارض  واإلعالميــة  اإلعالنيــة 
باســتخدام  والمؤتمــرات والفعــاٌالت 
كافــة وســائل االعالنيــة واالعالميــة 

الحديثة

محتــرف  فريــق  توفيــر 
مجــال  فــي  ومتخصــص 

العالقات العامة

مــن  واســعة  تشــكيلة  توفيــر 
والــدروع  التذكاريــة  الهدايــا 

تتناسب مع مختلف المناسبات





UITP



عمالؤنا

- الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني
- جامعة الملك سعود

- الغرفة التجارية الصناعية بالرياض
- هيئة السوق المالية ، األحوال المدنية

- وزارة التجارة والصناعة 
- وزارة المياه والكهرباء

- وزارة الصحة
- المؤسسة العامة للموانئ

- الجمعية السعودية لإلعالم واالتصال
- صندوق تنمية الموارد البشرية

- المؤسسة العامة للتعليم الفني
والتدريب المهني ، اإلتحاد السعودي

 - العاب القوى



 

عمالؤنا



 

عمالؤنا



 

عمالؤنا
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