


من نحن

مهمتنا

منشأة خلقت بأيدي شباب وشابات سعوديني وبهمة عالية استثمروا خرباتهم.
 قمنا بتقديم التجربة ألكرث من ١٥٨٠٠٠ ألف زائر يف فعالياتنا وضيافة اكرث من ٦٠٠ مسؤول، 

نؤمن بتقديم التجربة وليست فقط الخدمة لذلك تجدنا دائما خارج الصندوق

 اليد الوحدة ما تصفق خيل فريقنا يدك الثانية 

#اعتربها_تمت



 تعددت الخطوط
وخطنا واحد

#اعتربها_تمت



#اعتربها_تمت

نقطة البداية

خطة لالنطالق

نقطة الوصول



عمالؤنا

#اعتربها_تمت



#اعتربها_تمت

عمالؤنا



ثيرتي الينز
  حلتها لكم 

#اعتربها_تمت



عمالؤنا
#اعتربها_تمت

#اعتربها_تمت



خدماتنا

#اعتربها_تمت



 خط
الفعاليات

فعاليات
التواصل
الداخلي 

تنفيذ
الديكورات 

الداخلية 

االجتماعات
الــسـنـويــة 

الـمؤتمرات
والمعارض 

تــنــفــيـذ اجنحة
العرض للجهات 

#اعتربها_تمت





خط التنظيم
(ال تشيل هم زوارك تراهم بعيوننا)

إدارة الحشود
توفير نظام 

التسجيل
االلكتروني 

التسجيل 
في موقع 

الحدث 

الخدمات
اللوجستية 

ارسال الدعوات
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 خط تنمية الفريق

 العاب الكترونية العاب ترفيهية العاب جماعية

1

2

3
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 يبدأ نجاح المنظمات من داخلها بتعزيز
(بموظفيها) اتصالها بجمهورها الداخلي 

#اعتربها_تمت



#اعتربها_تمت



#اعتربها_تمت
بناء خطة إدارة حشود وتنظيم المنظمين وادارتهم



تنفيذ وإدارة الفعالية  (مسك اليوم الوطني)  -

#اعتربها_تمت



تنفيذ وإدارة الفعالية  (ستراتيجك)  -

#اعتربها_تمت



للرؤساء التنفيذين  town hallتنفيذ وإدارة
#اعتربها_تمت



#اعتربها_تمت

(لجنه السعادة)مسك



#اعتربها_تمت
بناء خطة إدارة حشود وتنظيم المنظمين وادارتهم  (بيبان)  -



#اعتربها_تمت

(إدارة فعالية يوم التأسيس)مسك



إدارة فعالية يوم التأسيسغازكو  -

#اعتربها_تمت



إدارة فعالية يوم التأسيس امداد
#اعتربها_تمت



إدارة فعالية يوم التأسيسهيئة تطوير محمية االمام عبدالعزيز بن محمد الملكية  -
#اعتربها_تمت



إدارة فعالية يوم التأسيس نوبكو
#اعتربها_تمت



إدارة فعالية يوم التأسيستوب قن  -
#اعتربها_تمت



إدارة منطقة االستقبال ونظام التسجيل مستقبل االستثمار -
#اعتربها_تمت



(العودة الى المدارس)  stc سلوشن -
#اعتربها_تمت

توزيع هدايا لموظفين عيد الفطر + توزيع بكجات ¸طفال الموظفين



- wwe بناء خطة إدارة حشود وتنظيم المنظمين وادارتهم
#اعتربها_تمت



العقارية -
#اعتربها_تمت

تنفيذ وإدارة فعالية عيد ا¸ضحى



تنظيم الحشود                       مباراة مارادونا -
#اعتربها_تمت



مدارات -
#اعتربها_تمت

تنفيذ وإدارة يوم مفتوح للموظفين



استقبال وتنظيم ضيوف كبار الشخصياتمركاز -
#اعتربها_تمت



- wwe بناء خطة إدارة حشود وتنظيم المنظمين وادارتهم
#اعتربها_تمت



- Meftich
#اعتربها_تمت

إدارة منطقة االستقبال ونظام التسجيل





#اعتربها_تمت


