
CREATIVE
STAGES Exhibition Design | Graphic Design | Web Design | Print Media

Logo Design | Industry Work | Photography
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رؤيتنا

OUR VISION

بنــاء عــى ماتقــوم بــه اململكــة مــن اســراتيجيات وخطــط مســتقبلية لرفــع نــوع وجــودة 
الرفاهيــة يف اململكــة ســعينا نحــن رشكــة مراحــل اإلبــداع عــى مواكبــة التطــور  وبنظرة إىل 
املســتقبل، نحــن نؤمــن أن علينــا أن نواكــب العــر دامئــاً كــا علينــا أن نتجــدد مــع التكنولوجيــا 
الحديثــة حتــى نقــدم لكــم أفضــل الخدمــات عــى املســتوى العاملــي، مــع الحفــاظ عــى 

مســتوى الخدمــة والجــودة العاليــة. 

 Based on the Kingdom›s strategies and future plans to raise the quality
 and quality of luxury in the Kingdom, we are a company of stages of
 innovation to keep up with the development and look to the future,
 we believe that we must keep pace with the age as we have to renew
 with the latest technology to provide you with the best services at the
global level, While maintaining the level of service and high quality
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نسعى نحو التكامل
Seeking For Integration

OUR
SOLUTIONS
EVENT ORCHASTRATING
ADVERTISING SOLUTIONS
CONSTRUCTION & DECORATIONS 
FOOD & BEVAREGE 
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LIGHTING 
SYSTEMS

AUDIO
SYSTEMS

CORPORATE AND 
COMMERCIAL EVENT 

DECORATIONS

CORPORATE AND 
COMMERCIAL 

EVENT EXECUTION 

CORPORATE AND 
COMMERCIAL 

EVENT PLANNING 

EVENT 
ORCHASTRATING
CONFERENCE

 MANAGEMENT
LED VISUAL 

DISPLAYS
OCTANORM SYSTEM 

STANDS
MODULAR 

BOOTH 
DESIGN AND 
EXECUTION

EUROPEAN 
TENTS 
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أنظمة اإلضاءة واملرسح

Lighting Systems

- توريد أنظمة العرض و اإلضاءة 
- الصوتيات املرسحية االحرافية 

- انشاء مسارح الحمالت اإلعالنية و التوعوية
- تنفيذ مهرجانات و مناسبات حكومية 
-  تنفيذ وتجهيز  املؤمترات واملعارض 

- أجهزة وشاشات الربجيكتور

 

- Supply of lighting and display systems
- Professional Theater Acoustics
- Creating campaign and awareness campaigns
- Implementation of government festivals and events
- Execution and processing of conferences and 
exhibitions
- Projector screens and equipment
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we have extended experiences in different kinds of event 
management, from organizing small workshops to organizing the 
biggest conferences, festivals, and forums. We organize activities 
from A-Z, which include :
Event Planning and Management، Artwork & Graphic 
Desig، Event Registration Service، Lighting & Effects، Event 
Documentation، Video and Photographic imaging and 
Multimedia

لدينـــا تجـــارب طويلـــة يف أنـــواع مختلفـــة مـــن إدارة الفعاليـــات، مـــن تنظيـــم ورش 
واملنتديـــات.  واملهرجانـــات  املؤمتـــرات  أكـــرب  تنظيـــم  إىل  الصغـــرة  العمـــل 

ننظـــم أنشـــطة مـــن A-Z ، والتـــي تشـــمل :
 ، التســـجيل  خدمـــات   ، والتصميـــم  املخططـــات   ، الحـــدث  وإدارة  تخطيـــط 
خدمـــات التســـويق والرعايـــة  ، االضـــاءة اواملؤثـــرات ، توثيـــق الحـــدث ،  التصويـــر 

اإلعالميـــة. التغطيـــة   , الفوتوغـــرايف 

تنظيم امللتقيات والفعليات

Organizing Meetings
& Events
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ADVERTISING 
SOLUTION

CREATIVE DESIGN
BILLBOARDS DESIGN
PRINTING
GIFTS
BRANDING
PHOTOGRAPHY
EXHIBITION DESIGN
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Creative Concept 
Development
Creating concepts, ideas & campaigns that stand out from 
the rest.. Generating creative concepts that reflect the im-
age of the client. The way we think is different as well as 
unique; the reason is the fact that we understand the Saudi 
culture and norms.

التصميم اإلبداعي
ــد  ــم واألفـــكار والحمـــالت التـــي تـــرك انطبـــاع خـــاص.. توليـ نبتكـــر املفاهيـ
ـــا مختلفـــة وكذلـــك  تصاميـــم إبداعيـــة تعكـــس صـــورة العميـــل. طريقـــة تفكرن
فريـــدة مـــن نوعهـــا ؛ والســـبب هـــو أننـــا نفهـــم الثقافـــة واملعايـــر الســـعودية.
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Billboards
We offer design services for billboards and road signs 
which are a great way to attract customers’ attention 
and brand recognition
also we implementation of advertising campaigns on 
utility poles in the malls and industrial parks, and the 
positions of automotive interior and forign

اللوحات الدعائية
نقــدم خدمــات تصميــم وتنفيــذ اللوحــات الدعائيــة ولوحــات الطــرق 
والتــي هــي وســيلة رائعــة لجــذب انتبــاه العمــالء  والتعريــف بالعالمــة 

التجاريــة
يف  اإلنــارة  أعمــدة  عــى  اإلعالنيــة  الحمــالت  بتنفيــذ  نقــوم  كــا   
الســيارات  ومواقــف  والصناعيــة  التجاريــة  واملجمعــات  املــوالت 

والخارجيــة الداخليــة 
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Printing Design
The direct and indirect advertising media are important 
factors that contribute directly and effectively to creating 
the mental image of the recipient from any establishment. 
Due to the importance of the message that we carry, we 
implement it and deal with all aspects in terms of creative 
design, quality and speed of execution to ensure that the 
goal is reached.
We provide Publications / magazine design, Annual re-
ports, Corporate profiles, Print Ads Posters, Billboards, 
Flyers, Brochures, Bags, Occasion invitations

التصميم الطباعي
الداخليــة  املبــارشة  وغــر  املبــارشة  املطبوعــة  اإلعالنيــة  الوســائل  إن 
وفعــال  مبــارش  بشــكل  تســاهم  التــي  املهمــة  العوامــل  مــن  والخارجيــة 
يف خلــق الصــورة الذهنيــة لــدي املتلقــي عــن أي منشــأة، ونظــراً ألهميــة 
الجوانــب  جميــع  وتتنــاول  بتنفيذهــا  نقــوم  فنحــن  تحملهــا  التــي  الرســالة 
مــن حيــث التصميــم اإلبداعــي والجــودة ورسعــة التنفيــذ لتضمــن الوصــول 

للهــدف.
نقــدم خدمــات تصميــم املنشــورات / املجــالت ، التقاريــر الســنوية ، ملفــات 
تعريــف الــركات ، ملصقــات اإلعالنــات املطبوعــة ، اللوحــات اإلعالنيــة ، 

النــرات ، الكتيبــات ، الحقائــب ، دعــوات املناســبات.
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Corporate Gifts
We provide great and effective gifts and solutions 
based on market needs and customer requirements. 
High-quality gifts and promotional products, cus-
tom-made, budget and marketing campaign type 
for each customer.

الهدايا الدعائية
احتياجــات  بنــاًء عــى  رائعــة و فّعالــة  نوفــر هدايــا و حلــول ترويجيــة 
منتجــات  و  عاليــة  جــودة  ذات  هدايــا  العميــل.  متطلبــات  و  الســوق 
لــكل  ترويجيــة، مصممــة حســب الطلــب ونــوع الحملــة التســويقية 

عميــل
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Brand Identity
Design
Visual identity represents the visual aspect of the brand 
where we design your identity on a strategic basis; to 
reach your message and reflect what your business 
aims and distinguish you from other competitors while 
at the same time having an attractive appearance so 
that the target audience can read the corporate identi-
ty, values, messages and brand personality visually.

تصميم الهوية البرية
نصمــم  حيــث   الربانــد  مــن  البــري  الجانــب  متثــل  البريــة  الهويــة 
مــا  وتعكــس  رســالتك  لتوصــل  اســراتيجي؛  أســاس  عــى  هويتــك 
يهــدف إليــه عملــك التجــاري ومتيــزك عــن غــرك مــن املنافســن ويف 
نفــس الوقــت تتمتــع مبظهــر جــذاب ليتمكــن املســتهدفن مــن قــراءة 
الهويــة املؤسســية وقيمهــا ورســائلها وشــخصية الربانــد بشــكل بــري 

واضــح املالمــح والعنــارص.
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Exhibition Design
The company has fast-equipped display systems, which 
are flexible and used high quality, used for pavilions exhi-
bitions, platforms, and plaques, in addition to providing 
service supports of all kinds.
We carry out the pavilions of exhibitions, conferences, pri-
vate and public events
All through a qualified technical staff from design and 
printing services to installation, furniture, and various de-
vices.

تصميم أجنحة العرض
مبرونــة  تتميــز  والتــي  التجهيــز  رسيعــة  العــرض  أنظمــة  الركــة  متتلــك 
اســتخدمها وجودتهــا العاليــة حيــث تســتخدم ألجنحــة املعــارض واملنصــات 
واللوحــات الرحيبيــة إضافــة اىل توفــر االســتاندات الخدميــة بكافــة انواعهــا.. 

نقوم بتنفيذ أجنحة املعارض واملؤمترات واملناسبات الخاصة والعامة 
كل ذلــك بواســطة كادر فنــي مؤهــل بــدءاً مــن التصميــم وخدمــات الطباعــة 

مــروراً بالركيــب واألثــاث واألجهــزة املختلفــة .
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Photography & Videography
With the spread of visual media and its importance in 
delivering the message to the public, and in light of the 
spread of this media, the company adopted the principle 
of providing services to be in the ranks of companies spe-
cialized in this area through the use of the highest global 
technology.
 We have a team with experience and knowledge in docu-
mentary photography and coverage of events and events 
and forums with the latest cameras and the means and 
techniques of modern photography ends with montage 
and professionalism in the application of sound effects 
and visual.

 التصوير
مــع انتشــار االعــالم املــريئ وأهميتــه يف إيصــال الرســالة للجمهــور، ويف 
ظــل انتشــار هــذا اإلعــالم تبنــت الركــة مبــدأ تقديــم خدماتهــا لتكــون يف 
مصــاف الــركات املتخصصــة يف هــذا املجــال مــن خــالل اســتخدام أعــى 

التقنيــات العامليــة.
لدينــا فريــق ذو خــربة ومعرفــة يف التصويــر الوثائقــي وتغطيــة  األحــداث 
التصويــر   الكامــرات ووســائل وتقنيــات  بأحــدث  والفعاليــات وامللتقيــات  
الصوتيــة  املؤثــرات  تطبيــق  يف  واالحرافيــة  باملونتــاج  انتهــاء  الحديثــة 

والبريــة.
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creative stagesKsa
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األطعمة واملروبات

 FOOD &
 BEVARAGE

SIMILAR CAFE
CORPORATE CATERING
MONT JUICE

العالمات التجارية اململوكة للرشكة 

فروع الرشكة
- فرع السليانية  ) املطبخ الرئييس ( 

- فرع املعذر 
- فرع صالح الدين



21 CREATIVE STAGES



22 CREATIVE STAGES

CONSTRUCTION &
DECORATION املقاوالت وأعال الديكور

METAL WORKS
GYPSUM BOARD

STEEL STRUCTURE
PLASTRING

PAINTING
UPHOLSTRY
FURNITURE
ELECTRICAL SOLUTIONS 

WOOD ALTERATION
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Decoration
Our long experience meets the client’s wishes and 
this is the starting point for creativity in the design 
and implementation of decoration works, which 
include:
Aljabsonbord - wood cutters - CNC metal drilling 
The company has many elements that make us in the 
list of the best company in Saudi Arabia We have 
sufficient experience in all engineering disciplines
- We have the best modern equipments which con-
tribute greatly to the processing work and delivery in 
the fastest time
 - We have a highly trained and qualified staff
- We also have a team of highly qualified designers in 
designing and creating modern decoration

 أعال الديكور
ــم تكــون هــذه نقطــة  ــل ومــن ث ــات العمي ــا العريقــة تلتقــي مــع رغب خرباتن
والتــي  الديكــورات  أعــال  وتنفيــذ  اإلبــداع يف تصميــم  نحــو  اإلنطــالق 

تشــمل :
CNC الجبســونبورد - القواطــع الخشــبية -  أعــال الحفــر عــى املعــادن
متتلــك املؤسســة العديــد مــن املقومــات التــي تجعلنــا يف قامئــة أفضــل 
الركــة يف باململكــة العربيــة الســعودية  لدينــا الخــربة الكافيــة يف كافــة 

التخصصــات الهندســية
 - لدينــا أفضــل املعــدات الحديثــة التــي تســاهم بشــكل كبــر يف تجهيــز 

ــت ــليمه يف أرسع وق ــل وتس العم
 - منتلك فريق عمل مدرب عيل اعيل مستوي والعالة الكافية

- منتلــك أيضــا فريــق مصممــن ذو كفائــه عاليــة يف مجــال تصميم وانشــاء 
الديكــورات الحديثة
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Wood Working And Furniture 
Manufacturing
The company has implemented a large number of 
pioneering projects in the field of wood industries 
The company owns a factory equipped with the best 
equipment and keeping pace with the latest 
technologies to ensure the completion of woodwork 
with high quality, and in less time, by skilled 
technicians trained at the highest levels.
The factory produces a wide assortment of wood 
designs and industries, including furniture, all types 
of wooden décor and wood exhibitions.

األعال الخشبية وتصنيع األثاث
نفــذت الركــة عــدداً كبــراً مــن املشــاريع الرائــدة يف مجــال الصناعــات 
الخشــبية متتلــك الركــة مصنــع مجهــز بأفضــل املعــدات ومواكبــة ألحــدث 
التقنيــات لضــان إنجــاز األعــال الخشــبية بجــودة عاليــة، وبوقــت أقــل، مــن 

قبــل أمهــر مــن  العالــة الفنيــة املدربــة عــى أعــى املســتويات.
يُنتــج املصنــع تشــكيلة واســعة مــن التصاميم والصناعات الخشــبية تشــمل 

األثــاث   وجميــع أنــواع الديكــورات الخشــبية واملعارض الخشــبية 
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Buildings  Lighting
The external lighting of the projects is an important el-
ement that allows the use and use of outdoor areas at 
night and external lighting plays an important role in the 
projects as they achieve two important factors, safety 
and beauty “
We implement and design lighting solutions and exter-
nal visual effects on buildings and structures using LED 
lamps to generate stunning visual effects and create a 
wonderful atmosphere.

 اإلضاءة الخارجية للمباين
اســتخدام  تتيــح  حيــث  هامــا  عنــرا  للمشــاريع  الخارجيــة  اإلضــاءة  متثــل 
املناطــق الخارجيــة واالنتفــاع بهــا ليــال كــا تلعــب اإلضــاءة الخارجيــة دوراً 
هامــاً يف املروعــات حيــث أنهــا تحقــق  عاملــن هامــن وهــا األمــان 

“ والجــال 
نقــوم بتنفيــذ وتصميــم حلــول اإلضــاءة و املؤثــرات البريــة الخارجيــة عــى 
املبــاين  واملنشــأت باســتخدام مصابيــح أل إي دي لتوليــد تأثــرات بريــة 

مذهلــة و خلــق أجــواء رائعــة.
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مشاريع متنوعة

OUR
PROJECTS
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الجهة :
 Gala Events - G20 Saudi

 Secretariat

نطاق العمل :-

- تصميم وتنفيذ املرسح الرئييس والجلسات 

قر سلوى - حي طريف 

- تصميم وتنفيذ األرضيات الخشبية لحفل العشاء 

املصاحب

- تنفيذ أعال السواتر الدعائية عى أبراج اإلنارة 

- تنفيذ أعال األثاث من طاوالت عالية وطاوالت 

شاي وجلسات خشبية
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الجهة :
Designlab Experience

نطاق العمل :-

أعال الديكورات الخشبية والدهانات وتركيب 

االثاث ) الطاوالت فقط (وتجهيز املطبخ 

وأعال الكهرباء والسباكة
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الجهة :
Designlab Experience

نطاق العمل :-

مطعم مايريك موسم الدرعية - واحة الدرعية

أعامل تصنيع وتوريد االثاث ( الطاوالت فقط )

وتركيب ستائر قامشية وعوازل خشبية
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الجهة :
Designlab Experience

نطاق العمل :-

مطعم بيرت ميلك موسم الدرعية - واحة

الدرعية أعامل تصنيع وتوريد االثاث (

الطاوالت فقط ) وتركيب ستائر قامشية

وعوازل خشبية
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الجهة :
Designlab Experience

نطاق العمل :-

مطعم ميزون جلوبال

موسم الدرعية - واحة الدرعية أعال تصنيع

وتوريد االثاث ( الطاوالت فقط ) وتركيب

ستائر قاشية وعوازل خشبية
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الجهة :
Designlab Experience

نطاق العمل :-

مطعم باوزي موسم الدرعية واحة الدرعية

أعال تصنيع وتوريد االثاث ( الطاوالت فقط )

وتركيب ستائر قاشية وعوازل خشبية
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الجهة :
Designlab Experience

نطاق العمل :-

ستاربكس موسم الدرعية - واحة الدرعية

أعال تصنيع وتوريد االثاث ( الطاوالت فقط )

وتركيب االعال الرخامية وتجهيز كاونرات البيع

وكاونرات املعدات وأعال الكهرباء والسباكة



35 CREATIVE STAGES

الجهة :
Designlab Experience

نطاق العمل :-

ستاربكس موسم الدرعية - واحة الدرعية

أعال تصنيع وتوريد االثاث ( الطاوالت فقط )

وتركيب االعال الرخامية وتجهيز كاونرات البيع

وكاونرات املعدات وأعال الكهرباء والسباكة
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الجهة :
Designlab Experience

نطاق العمل :-

محالت البيع والعرض- يف موسم الدرعية

- واحة الدرعية األعال الخشبية والديكورات

وتركيب أطارات الشبابيك ولوحات مسميات

املحالت
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الجهة :
وزارة الرياضة

نطاق العمل :-

محالت العرض يف موسم الدرعية البجري

أعال تصنيع الهيكل والجدران والدهانات

والديكورات الخشبية والواجهات الزجاجية

واالرضيات واالعال الكهربائية واعال

التشطيب

مساحة العمل : ٧٢ م مربع

مدة التنفيذ. : ٢٤ ساعة
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الجهة :
Designlab Experience

نطاق العمل :-

مطعم SY موسم الدرعية - البجري أعال

الدهانات والديكورات الخشبية واألثاث

(طاوالت فقط) واالعال الكهربائية والسباكة

واعال تشطيب املطبخ
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الجهة :
Designlab Experience

نطاق العمل :-

مطعم La petit maison موسم الدرعية

البجري اجواء باريسية يف ليايل سعودية

(مطعم فرنيس )

أعال الدهانات والديكورات الخشبية واألثاث

(طاوالت فقط) واالعال الكهربائية والسباكة

واعال تشطيب املطبخ
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الجهة :
Designlab Experience

نطاق العمل :-

مطعم تكية (مطعم سعودي ) يف موسم

الدرعية - البجري

أعال الدهانات والديكورات الخشبية واألثاث

(طاوالت فقط) واالعال الكهربائية والسباكة

واعال تشطيب املطبخ
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الجهة :
Designlab Experience

نطاق العمل :-

مطعم Le Grand Vinse ( مطعم ايطايل )

حديقة البجري من قلب باريس اىل قلب

الدرعية

أعال الدهانات والديكورات الخشبية واألثاث

(طاوالت فقط) واالعال الكهربائية والسباكة

واعال تشطيب املطبخ



42 CREATIVE STAGES

الجهة :  مهرجان الفروسية 2019 
موسم الدرعية

نطاق العمل :-

تنفيذ جميع أعال القرية املصاحبه ملهرجان 

الفروسية يف موسم الدرعية ٢019 

) بوثات - جلسات - ديكورات - أعال اإلنارة - 

أعال الكهرباء (
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الجهة :
سفارة دولة االمارات

نطاق العمل :-

تنفيذ جميع أعال حفل اليوم الوطني ٤9

تصميم فكرة الحفل - تنفيذ خاص لشجرة

الغاف بارتفاع يتجاوز ٧م والتي ترمز للسالم -

تنفيذ أجنحة العرض للرعاة بهوية الحفل

LED - تركيب وتشغيل شاشات العرض -

تنفيذ األعال الخشبية - تنفيذ اعال االضائة

- تنفيذ املرسح الخارجي والداخيل - توفر

أعــال  تنفيــذ   - للحفــل  االوركســرا  فرقــة 

ت لصــو ا

- تصميم وتنفيذ عرض 3D mapping للحفل

- تنفيذ الجلسات والطاوالت الخارجية - تنفيذ

الديكورات - تنفيذ اعال الطباعة والهدايا
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الجهة :
وزارة الرياضة

نطاق العمل :-

تنقيذ أعال املنصة امللكية لنهايئ كاس

خادم الحرمن الريفن - ٢019 الجلسات

امللكية وجلسات كبار املدعوين وأعال

الديكورات الخشبية وديكورات املنصة الخارجية

وأعال تركيب الستيكرات .
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الجهة :
الهيئة العامة للمنشآت الصغرية

واملتوسطة

نطاق العمل :-

تنفيذ أعال حفل افتتاح مركز ذكاء ومجمع

الخرب لريادة األعال يف مدينة الخرب

) ديكورات - فكرة التدشن - الروبوت

اآليل - املطبوعات - توثيق الحفل ضيافة

هدايا دعائية + تنفيذ جولة اصحاب املعايل

والسعادة(
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الجهة :
الهيئة العامة للمنشئات الصغرية

واملتوسطة

نطاق العمل :-

تنفيذ كامل أعال حفل تدشن الركات

الجامعية الناشئة ٢019 الهيئة العامة

للمنشئات الصغرة واملتوسطة الرياض

اململكة العربية السعودية

( املرسح الرئييس - فكرة التدشن - منطقة

الجلوس - الضيافة - بوفيه الطعام
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الجهة :
الهيئة العامة للمنشآت الصغرية 

واملتوسطة

نطاق العمل :-

- تنفيذ أعال الرحيب بعودة املوظفن 

للدوام بعد جائحة كورونا. 

- تنفيذ علب دعائية

- تنفيذ جدارية باك دروب 

- تصميم وتنفيذ بالونات دعائية



48 CREATIVE STAGES

الجهة :
الهيئة العامة للمنشآت الصغرية 

واملتوسطة

نطاق العمل :-

- تنفيذ األعال الدعائية لالحتفال باليوم 

الوطني 

- تنفيذ علب ترحيبية وبروش للموظفن 

- تصميم وتنفيذ البالونات الدعائية 

- تنفيذ باك دروب لليوم الوطني
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الجهة :
رشكة درس 

نطاق العمل :-

- تنفيذ أعال االحتفال باليوم الوطني 

- تصميم وتنفيذ علب للموظفن 

- تنفيذ اعالم بهوية اليوم الوطني 

- تنفيذ بروشات لليوم الوطني 

- تصميم وتنفيذ بالونات بهوية اليوم اليوم 

الوطني
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الجهة :
رشكة أوج الذكية 

نطاق العمل :-

- تنفيذ أعال السواتر اإلعالنية 

- تصميم وتنفيذ صور مكربة عى جبل مرتفع 

- تنفيذ أعال املطبوعات 

- تنفيذ األعال الدعائية ملضار الفروسية
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الجهة :
رشكة أمسا للخدمات الفندقية 

نطاق العمل :-

تنفيذ أعال اللوح الخارجية والداخلية لفندق 

Raddison
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الجهة :
رشكة فيدا القابضة

نطاق العمل :-

تنفيذ أعال السواتر اإلعالنية للمعارض 

ومكاتب التأجر
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الجهة :
مجموعة آرا الدولية

نطاق العمل :-

تنفيذ أعال اللوحة الخارجية لقناة الرق
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الجهة :
مجموعة آرا الدولية

نطاق العمل :-

تنفيذ أعال اللوحة الخارجية لقناة العربية 

والحدث
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الجهة :
هيئة تنمية الصادرات السعودية

نطاق العمل :-

تنفيذ وتأمن الضيافة لكبار الزوار لجناح هيئة

تنمية الصادرات يف معرض جايتكس الدويل

-٢019 ديب - االمارات العربية املتحدة
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الجهة :
هيئة تنمية الصادرات السعودية

نطاق العمل :-

تنفيذ وتأمن الضيافة لكبار الزوار لجناح هيئة

تنمية الصادرات يف معرض الغذاء العاملي

-٢019 موسكور - جمهورية روسيا االتحادية
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الجهة :
هيئة تنمية الصادرات السعودية

نطاق العمل :-

تنفيذ وتأمن الضيافة لكبار الزوار لجناح هيئة

تنمية الصادرات يف معرض الغذاء ٢019

هونج كونج
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الجهة :
هيئة تنمية الصادرات السعودية

نطاق العمل :-

تنفيذ وتأمن الضيافة لكبار الزوار لجناح هيئة

تنمية الصادرات يف معرض الصن الدويل

٢019 شنغهاي - الصن
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الجهة :
هيئة تنمية الصادرات السعودية

نطاق العمل :-

تنفيذ وتأمن الضيافة لكبار الزوار لجناح هيئة 

تنمية الصادرات يف معرض األغذيه األفريقي 

٢019  القاهرة - جمهورة مر العربية
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الجهة :
هيئة تنمية الصادرات السعودية

نطاق العمل :-

تنفيذ وتأمن الضيافة لكبار الزوار لجناح هيئة

تنمية الصادرات يف معرض »جلفود « ديب –

االمارات العربية املتحدة ٢0٢0
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الجهة :
هيئة تنمية الصادرات السعودية

نطاق العمل :-

تنفيذ وتأمن الضيافة لكبار الزوار لجناح هيئة

تنمية الصادرات يف معرض النفط والغاز –

الكويت ٢019
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الجهة : جامعة الفيصل

نطاق العمل :-

تنفيذ األعال االبداعية - الديكورات الخشبية

املجسات واألشكال الجالية - أجنحة العرض

نظام اإلضائة واملسارح - نظام الصوت
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الجهة : رشكة بنية لتنظيم
املؤمترات واملعارض

نطاق العمل :-

تنفيذ أعال ملروع أرض العجائب يف جميع

مواسمه , تصنيع بوثات األلعاب التفاعلية

تنفيذ مجسات العاب كربة , ديكورات

جالية , أنظمة األنارة الجالية , مجسات

إنارة جالية , تنفيذ أفكار أبداعية
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الجهة : رشكة تطوير للخدمات
التعليمية

نطاق العمل :-

عقد اطاري رعاية الفعاليات - العالقات العامة

بوزارة التعليم

تاريخ العقد ٢019
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الجهة :
الهيئة العامة للمنشآت الصغرية

واملتوسطة

نطاق العمل :-

تنفيذ أعال االنارة عى واجهة الهيئة العامة

للمنشآت الصغرة واملتوسطة مبناسبة

اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية

وتنفيذ االعال الكهربائية بالكامل .
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الجهة :
الهيئة العامة للمنشآت الصغرية

واملتوسطة وجهات مشاركة

نطاق العمل :-

تنفيذ جميع أعال الحفل

) ديكورات قاعة الحفل – منصة التوقيع

الرئيسية – املطبوعات توثيق الحفل – بوفيه

الطعام واملروبات – الضيافة (
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الجهة :  مرشوع هنا – الرياض بارك 
2019

نطاق العمل :-

تنفيذ كامل أعال املروع من الديكورات 

واالعال املدنية والتشطيبات وتنفيذ أعال 

املكاتب وتجهيزها 

واألرضيات وتنفيذ عمل القاعة العلوية وعمل 

لوحة االسم الرئيسية للمروع وتنفيذ كامل 

األعال الكهربائية
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الجهة : الهيئة السعودية 
للمقاولني 

نطاق العمل :-

اعال الكهرباء 

تنفيذ االعالم واالشكال الجالية



69 CREATIVE STAGES

الجهة :
وزارة الرتبية والتعليم

نطاق العمل :-

تنفيذ كامل تجهيزات حفل املعايدة 

) كروت املعايدة – هدية املوظف – برنات 

ترحيبية – ديكورات جالية – بوفيه أفطار العيد 

– املطبوعات اإلعالنية (
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الجهة :
الهيئة العامة للمنشآت الصغرية

واملتوسطة

نطاق العمل :-

تنفيذ كامل تجهيزات حفل املعايدة 

) كروت املعايدة – هدية املوظف – برنات 

ترحيبية – ديكورات جالية – بوفيه أفطار العيد 

– املطبوعات اإلعالنية (
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الجهة :
رشكة بنيان القابضة

نطاق العمل :-

تنفيذ جميع أعال احتفاالت موسم العيد يف

مدينة الرياض ٢019

) خيمة العيد – أفطار العيد – هدايا األهايل

الديكورات – طباعة الستيكر – طباعة البانر

أعالم العيد (
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الجهة :
الهيئة العامة للصناعات العسكرية

نطاق العمل :-

تنفيذ علب هدايا املوظفن الجدد

والتصاميم اإلبداعية
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الجهة :
رشكة مون فيم

نطاق العمل :-

تنفيذ فعالية ركن اليامة يف فعالية سفاري

يف منتجع نوفا

) العاب تفاعلية – العاب حركية – املرسح

الرئييس – إنارة جالية – أنظمة صوت

بوثات الرعاة – برنات ترحيبية – برنات للرعاة

ملعب كرة القدم – تنظيم مسابقات لألطفال

– تنفيذ العاب مبتكرة (
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الجهة :
وزارة التعليم

حفل اطالق الئحة الوظائف التعليمية

االطالق كان برعاية معايل وزير التعليم ، 

معايل وزير الخدمة املدنية ، ومعايل رئيس 

هيئة تقويم التعليم 

نطاق العمل:- 

تنفيذ فكرة االطالق، تنفيذ املرسح املرسح، 

االضائة، تركيب وتشغيل وبرمجة نظام 

الصوت، تنفيذ شاشات العرض، جلسات 

الحضور، تقديم الضيافة للحضور، بوفيه 

الطعام للحضور، برنات خارجية، التوثيق 

بالتصوير الفوتوغرايف
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الجهة : رشكة لدن

نطاق العمل :-

تصميم وتصنيع وتركيب جميع أنواع الديكورات 

لألجنحة واملعارض بجميع املقاسات والخامات 

معارض دامئة - معارض مؤقتة
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الجهة : رشكة لدن

نطاق العمل :-

تصميم وتصنيع وتركيب جميع أنواع الديكورات 

لألجنحة واملعارض بجميع املقاسات والخامات 

معارض دامئة - معارض مؤقتة
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املدير التنفيذي
محمد عبدالعزيز الداود

إدارة التشغيل والتنفيذ

مدير إدارة الفعاليات

محمد سامي

قسم الدهانات

مدير قسم الحفالت الخارجية

مدحت عبادة
مدير قسم العالقات العامة

نورة الداود

قسم الحدادة

مدير قسم التصاميم

محمد عيد
مدير قسم الديكورات

مد قدوش

قسم النجارة

SIMILAR CAFFE مدير

محمد النوعة
مدير  إدارة شؤون املوظفن

إبراهيم السلان

الطباعة والدعاية واإلعالن

مدير قسم التواصل االجتاعي

مشاعل البليهد
مدير قسم تكنولوجيا املعلومات

صالح شاهن
مدير اإلدارة املالية

عثان الخليفة

املستودعات

التصميم وتكنولوجيا إدارة الطعام والرابالشؤون اإلدارية واملالية
املعلومات

ORGANIZATIONAL 

STRUCTURE
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OUR

TEAM

Mohammed Al-Dawood
Execution Director

10 years experience
 

Mashael alblehad
Motion graphic specialist

Noura Al-Dawood
Account Executive

Salah Shaheen
Project manager

Mohamed Sami
Director of Constructio and 

decoration department

Othman alsayed 
Senior accountant 

5 years experience

Md Kuddus
videographer

Saddam Alkabuddi
3D designer

Mohamed Eid 
Director of design department

Medhat Hosni 
Director of F&B department

Amr Abu Hashem
head of advertising division

5 years experience

Muhammad al-Na`wah
Senior Art Director

7 years experience

Sohag Sarkir
Photographer
8 years experience
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منهجية العمل
Work Methodology
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نظام تسجيل 
360 Events Management Support
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متيزنا و عمالئنا 

Our Customers

التميز هو القاسم املشرك بن جميع أعمالنا لذا تتضمن شبكة عمالئنا مجموعة واسعة 
ومتنوعة من مختلف الفئات واالختصاصات

لقد تعاونا مع مجموعة من الركات الكبرة، األكرث انتشاراً يف اململكة العربية السعودية.

Creative excellence, is the common factor shared by our work all times, 
so Our clients combine a wide range of various categories 
and industries
We have cooperated with vast growing companies in Saudi Arabia.
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  Mob : +966 50 013 2679  , Tel.: +966 11 222 4438
 

Riyadh - Kingdom of Saudi Arabia 
Alaqea District - Alaqeq Plaza ( Offic E No.115 )

info@creativestages.sa www.creativestages.sa creativestagesksa creativestagesksa 


