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لين نوّصلك ألهدافكنمشي معك خطوة بخطوةنبدأ معك بنقطة
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مين ترتيبات؟ 
يـقودنـا الـشغف و متحـديـن بـخبراتـنا بـكل الـمجاالت 
واتـحادنـا قـوة لمشـروعـك و هـذا مـا يـقودنـا  لـصناعـة 
اإللــهام و إنــتاج اإلبــداع ، وألنــنا نــؤمــن بــلغة الــفن 
فـنحن نسـتطيع أن  نـترجـم اإلبـداع فـي قـالـب فـني 

يبهرك! 
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مهمتنا
نـــقدم لـــك حـــلول وأفـــكار إبـــداعـــية مـــن خـــالل 
اسـتراتـيجـيات تـسويـقـية نـدرسـها بـدقـة وبـتفاصـيل 
مـتكامـلة،  ونـحن عـلى ثـقة بـأنـنا  نسـتطيع أن  ننجـز 
مشــروعــك بــشكل مــبتكر وأبــعد مــا يــكون عــن 

الصندوق.
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عمالؤنا
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حلولنا اإلبداعية
نرتبها لك
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اإلعداد 
فـي هـذه الـمرحـلة يـتم إعـداد 
الــــمتطلبات الــــالزمــــة لــــكل 
فـــــعـالـــــيـة مـــــن تـــــصـامـــــيـم 
ومخـططات بـكافـة الـتفاصـيل 

التنفيذية. 
خـــــالل  الـــــمـرحـــــلـة  -تـــــتـم 

أسبوعين قبل الفعالية

التنفيذ
فـي هـذه الـمرحـلة يـتم  تـصنيع 
وتـجـهـــــيـز جـــــمـيـع مـــــتـطـلـبـات 
الـفعالـية المحـددة وإعـدادهـا 

لتنتقل للمرحلة األخيرة. 
-تتم المرحلة خالل أسبوع

التركيب
فــــي هــــذه الــــمرحــــلة يــــتم 
اإلشـراف عـلى الـتركـيب والـتأكـد 

من جاهزيته للفعالية. 
-تـتم الـمرحـلة قـبل الـفعالـية 

بيوم

يتم تنفيذ الخطة  على أربعة مراحل، وهي: 

الخطة التنفيذية

القياس
فـي هـذه الـمرحـلة يـتم الـتأكـد 
مـــن ســـير الـــفعالـــية بـــشكل 
مــــتكامــــل بــــتواجــــد فــــريــــق 

تنظيمي متميز. 
-أثناء الحدث
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المشاريع الخارجية
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ً
مليار شكرا

المدفوعات السعودية -مدى
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طائف الورد  
وزارة الثقافة
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المنتدى  السعودي األول  
للثـــورة الصناعيـة الرابعــة  

مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
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المؤتمر السعودي الدولي األول 
للحديد والصلب
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حفل تدشين جدا 
شركة صندوق الصناديق
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فعالية المشراق ٢ 
جمعية النهضة النسائية
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فعاليات وطنية
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اليوم الوطني 
الهيئة العامة للترفيه
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يوم التأسيس 
شركة زين لالتصاالت السعودية
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اليوم الوطني 
مشاريع الترفيه السعودية
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اليوم الوطني 
شركة الغاز والتصنيع األهلية
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فعاليات التواصل الداخلي
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إطالق خدمة عالمي 
البريد السعودي- سبل 
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 مجتمعين 
ً
دائما

CCC By STC مراكز االتصال
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أسبوع الكتاب 
صندوق االستثمارات العامة
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ديواني 
وزارة الثقافة
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إنجازاتنا تجمعنا 
وزارة الثقافة



Ministry of Culture



Ministry of Culture



Ministry of Culture



Ministry of Culture



Ministry of Culture
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سحور زين 
شركة زين السعودية
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حفل انتماؤنا خالد 
مؤسسة الملك خالد الخيرية
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اليوم العالمي للطفل 
STC pay شركة المدفوعات الرقمية
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اليوم العالمي للفن 
وزارة الثقافة







Ministry of Culture



Ministry of Culture
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اليوم العالمي للغة 
العربية 

وزارة البيئة والمياه والزراعة 
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اليوم العالمي للمرأة 
شركة زين  لالتصاالت السعودية
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ترتيبات رمضانية 
شركة االتصاالت السعودية "قنوات"
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فعالية حي الشتاء  
وحي مــــــــا جابه 

 شركة االتصاالت السعودية "قنوات"
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بطولة البلوت 
البنك العربي
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دكان زمان 
شركة المدفوعات الرقمية











جميع الحقوق محفوظة لدى مؤسسة ترتيبات © 2023 155

3D تصميم وتنفيذ
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للمدفوعات السعودية 
المدفوعات السعودية
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جناح فنتك السعودية 
المدفوعات السعودية
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جناح حديد الراجحي 
حديد الراجحي
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جناح جليتز 
جليتز





 لكم
ً
شكرا


