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WHO 
WE ARE?

PromoVision is a vibrant dynamic company born out of the passion to provide 
organizations with effective branding and marketing solutions that reflects 
their image and enhances their brand visibility.
Our years of experience and insights into today's competitive marketplace allow 
us to tailor our branding & marketing solutions specifically to fit the needs of 
each client, with the end goal of differentiating them from the pack, positioning 
them head and shoulders above the rest in the eyes of the customer.
At PromoVision we are dedicated to help you bring your company’s vision to 
life. We are specialized in offering a range of creative and innovative marketing 
solutions.

We have the materials, the resources 
and the ideas…We understand that each 
project is different and we pride ourselves 
in helping make brands inspirational and 
events unforgettable.

•	 Support in marketing your services at an exhibition with a modern 
and trendy stand design or POSM. 

•	 Building your brand by using an innovative advertising materials.
•	 Promoting your brand by using high quality  apparels & promotional 

gifts.
•	 Designing a truly unique graphics and offering a high quality 

printing.
•	 Creating , developing & designing a dynamic modern websites.



Our Mission

Our Values

To create long term business relationships with successful organizations 
based on excellent customer satisfaction, attention to detail, fast and 
efficient service and best overall value.
We distinguish ourselves by the effort we exert to exceed our customers’ 
expectations. We forge strong client relationships by offering superlative 
customer service which generates unflinching client loyalty.

Deliver exceptional service for all our clients based on loyalty, mutual  
trust and integrity. We have put in place systems to ensure that we exceed 
our customer's expectations.
Provide high quality products as quality is critical in our business and we 
will train, invest and monitor results to ensure we achieve it.
Reinforce collaboration and transparency. Your reputation matters to us 
as much as our own, so at no point will you be left feeling ‘out of the 
picture.
Provide a friendly, personal service where our customer›s always know 
who they can contact.

Our extensive experience, range of services and 
ability to make things happen sets us apart. Try us!



PromoVision offers a complete stand design solution with 
innovative concepts, either if it’s for an exhibition event or 
trade purposes. With years of experience in the industry, our 
team get the knowledge and the expertise to find a solution 
for any requirements.

Whether you want the convenience of a portable exhibition 
stand, the flexibility of a modular exhibition stand or the 
impact of a custom built exhibition stand, we will help you 
reach your marketing goals.
We are well established in the designing, manufacturing and 
installation of different sizes and shapes for exhibition stands 
POSMs.

Our team is made up of dynamic and ambitious individuals 
with a creative vision who are willing and prepared to pull 
out all the stops to offer the highest services in the industry.
We recognize no two jobs are the same. We don’t just do 
something one way because it worked last time. Every project 
is unique and we treat it as such. Every client’s needs are 
individual and we provide the right solution, on time, on 
budget.

We continuously present innovative and unique trends by 
embracing the stands making with gusto and dedication. 
We offer a variety of ways to get the best value from your 
exhibition stand, including hiring modules and providing 
quality accessories such as transit cases, lighting, literature 
display and furniture.EXHIBIT ION 

STANDS &POSM



INNOVA TIVE 
ADVERT ISING 
IDEAS: The partnership of PromoVision and AdBurg, a 

Canadian company, combines innovative high quality 
products with advanced technology to create the 
ultimate high impact marketing tools and offer your 
brand 'out of the box' creative ideas in the marketing 
field.



A print that shows your image with its three dimensions, although it’s a completely flat unique print technology.

A Technology that gives life to your pictures, products and ads. It is the most original media that grabs your 
audience by printing your message on a thin and lightweight medium which also provides eye-catching 
animation effect similar to large LED signs.

A Media Method that projects an interactive high resolution holographic 2D/3D image into space with your 
customized image or logo. It provides a unique technology which allows us to create an infinite amount of 
stunning effects that integrate easily into any existing system.

3D Printing Media

Blue Luminous Animated Printing

Interactive Projection

A High-Tech Multimedia screen where digital colored lamps are able to display and show videos, advertisments, 
pictures and characters. It can display fantastic visual effects and catch easily the attention of the potential 
customers with wide view angles.

 A mirror that changes any ordinary mirror into a bright full-colored advertising display. High quality motion 
sensors can detect any object approaching this mirror and display a full-colored advertisement.

Branded Balloons that attract attention from miles by printing your message on unusual entertaining floating 
billboard.

This box comes with a prestigious and decorative shape able to maximize your message effect, create attention 
and to ensure the best solution for your illuminated sign and display requirements.

Digital Display

Interactive Mirror

Customized Baloons and Flags

Slim Light Box



APPARE L& 
UNIFOR MS

Apart from a comprehensive product range, PromoVision 
have access to thousands of styles of Polo shirts, Corporate 
Wear, Jackets, Fleeces, Knitwear and Safety wear. We supply 
a complete range of work wear.
We can also custom make it for you. PromoVision team is 
prepared to work in conjunction with the client to innovate 
and conceptualize a range of tailor made clothing to meet 
individual requirements.

We understand that getting the right clothing in the right 
size to the right location can also be a headache, especially 
if your business is spread across several locations and that 
is why we are here to help…



PROMOT IONAL 
PRODUC  TS
PREMIUMS

Whatever promotional products and corporate gifts you have in mind... 
PromoVision has the solution.

PromoVision are the promotional branding agency offering you a truly integrated 
range of creative branded promotional solutions. This means faster lead times, 
creative ideas and over 80,000 products. 

Looking for something unique? That’s where our team comes in.

We love what we do and get excited by the challenges our customers face. 
Promotional products can connect with any audience and fill any need. Our goal 
is to provide you with branding solutions through the promotional products 
we offer. These solutions often go beyond what our clients expect because we 
uncover new possibilities and marketing ideas, we create it.

At PromoVision we combine our strong local presence with a worldwide 
selection of promotional products to customize the best marketing solutions.

We recommend what is right for you, your company brand and target audience. 
We work with you personally to show you how to use custom-imprinted products 
to effectively promote your brand at trade shows and events, set up successful 
incentive and recognition programs, and create a dynamic impression for your 
organization in a wide array of other activities.



DESIGN & 
PRINTING 
SOLUTIONS

It all starts with the right design, a design that fits your project, matches 
your requirement and falls within your budget. That is why at PromoVision 
we have dedicated a professional design team that can offer you a full 
design service from A to Z.
We provide you with all the services your company needs, from a 
simple business card design to a comprehensive rebranding exercise. 
We approach each project creatively and strategically, with a vision that 
meets our clients’ future.
Each project is taken on its own merit and we work to develop the perfect 
solutions by designing:

At PromoVision we offer a full range of print services including digital 
and litho printing, large format printing and direct to substrate printing 
with a high quality standards. We also have a comprehensive range of 
finishing services to compliment each area of print that we offer.

Understanding that our clients have deadlines and budgets to commit 
to and the flexibility of our solutions ensure we deliver on our promises. 
Not only we do offer a comprehensive package but also a fully managed 
service for larger/specialized projects including installation. 

Design

Print

•	 Logo	Identity
•	 Corporate	literature
•	 Brochures	and	Stationery
•	 Advertising	&	promotional	materials



Web Services - Development & design
From a basic html website to a full dynamic & e-Commerce solution, we can 
design, build and manage a full custom site from the ground up, or we can take 
an existing site and develop it to a whole new level.

PromoVision has web designers and programmers who can design any type 
of website for your company using customized and modern Content Managed 
websites, our designs are pleasing to the eye and mobile friendly. We know that 
a thorough understanding of your company, your industry and your audience 
is critical to enhancing your online presence and building your brand, we work 
with you throughout the process, ensuring that you have ample opportunities 
to review our initial designs, discuss strategy and find the approach that best 
reflects your company.

Many of our projects continue beyond the building of a website where our services 
are retained on a regular basis, working with clients to continue developing 
their site. Our interactive and web services also include e-marketing campaigns, 
content updates, adding new landing pages, SEO and marketing strategies.
Our solutions encourage organisations to successfully communicate, enhance 
their products & services and achieve unique business success



IGNORE YOUR GOALS AND OBJECTIVES

DESIGN FOR 'FASHION'

APPLY 'ONE SIZE FITS ALL' SOLUTION FOR ALL PROJECTS

OVER-ENGINEER AND OVER DESIGN

TURN PROJECTS INTO DRAMAS

WHAT
WE 
DON'T 
DO

CREATE FLEXIBLE, SUSTAINABLE AND TIMELESS DESIGNS

DELIVER ON TIME, IN BUDGET AND ON BRIEF

DELIVER ADDED VALUE THROUGHOUT THE PROJECT CYCLE

REDUCE ENVIRONMENTAL IMPACT THROUGH SUSTAINABLE DESIGN

PROVIDE ‘FULL CYCLE’ PROJECT MANAGEMENT

WHAT
WE DO



ما 
نقوم 

به
إنشاء تصاميم مرنة ومستدامة وصالحة لكل زمان

تسليم في الوقت المحدد، ضمن الميزانية وحسب الطلب

تقديم قيمة مضافة في جميع مراحل المشروع

تقليل األثر البيئي من خالل التصميم المستدام

 إدارة المشاريع بشكل كامل

ما ال
نقوم

به.
تجاهل األهداف والغايات الخاصة بك   

 التصميم بهدف 'الموضة' فقط 

تطبيق فكرة واحدة تناسب جميع المشاريع 

اإلفراط في الهندسة والتصميم 



خدمات تصميم وبناء المواقع األلكترونية 
سواء كان موقعا بسيطا أو موقع تجاري ديناميكي وتفاعلي، يمكننا تصميم 
، بناء و إدارة هذا الموقع من األلف إلى الياء ، أو حتى يمكننا العمل على تطوير 

الموقع الموجود إلى مستوى جديد كليا.

بأستطاعهم  الذين  المواقع   مصممي  و  المبرمجين  لديها  برموفيجن 
المحتوى  باستخدام  لشركتك  األلكترونية  المواقع  من  نوع  أي  تصميم 
مع  ويتناسب  المستخدم  يعجب  تصميم  وذو  لك  المخصص  و  المحّدث 
، للصناعة الخاص  المحمول. نحن نعلم مدى أهمية فهمنا لطبيعة عملك 
بك و لجمهورك وهذا ما نقوم به لتعزيز وجودك على شبكة االنترنت و بناء 
العالمة التجارية الخاصة بك. نعمل معك يدا بيد خالل فترة العمل من أجل 
إعطائك الفرصة  لمراجعة التصاميم األولية ، ومناقشة األستراتيجية و العثور 

ممكنة.    صورة  بأفضل  شركتك  يعكس  الذي  النهج  على 

العديد من مشاريعنا تستمر وتتخطى  بناء الموقع على شبكة االنترنت، حيث 
يتم استخدامنا بشكل دوري للعمل مع عمالئنا لمواصلة تطوير موقعهم. 
إضافة  للمحتوى،  التحديثات  اإللكتروني،  التسويق  حمالت  خدماتنا  تشمل 

صفحات ربط جديدة، تزويدك بإستراتيجيات التسويق.
حلولنا تشجع الشركات على التواصل بنجاح، تعزيز منتجاتهم وخدماتهم 

وتحقيق النجاح الدائم في عالم األعمال.



ــروع  ــب المش ــذي يناس ــم ال ــو التصمي ــح، وه ــم الصحي ــع التصمي ــدأ م ــيء يب كل ش
الخــاص بــك، يســتجيب لمتطلباتــك وينــدرج ضمــن ميزانيتــك. لهــذا الســبب خصصنــا 
فــي شــركتنا فريــق تصميــم متمــرس  يمكنــه أن يقــدم لــك خدمــة تصميــم كاملــة 

مــن األلــف إلــى اليــاء. 
يمكننــا أن نعمــل معــك مــن اجــل القيــام بــأي مشــروع إبتــداء مــن تصميــم بطاقــة 
ــويقية.  ــركتك التس ــة ش ــم هيئ ــاملة لتصمي ــادة ش ــذ إع ــى تنفي ــيطة حت ــال بس أعم
ــار  ــن إظه ــد م ــتراتيجي للتأك ــالق واس ــلوب خ ــروع بأس ــع كل مش ــل م ــن نتعام نح
وأهدافهــم  عمالئنــا  أفــكار  اإلعتبــار  بعيــن  دائمــا  نأخــذ  رائــع.  بشــكل  عمالئنــا 
التســويقية   أثنــاء تحديــد األشــكال واألحجــام  التســويقية والمــواد اللوجســتية 

والميزانيــات. 
نحــن نأخــذ كل مشــروع علــى حــدا و انفراديــة  و نعمــل مــع العميــل لوضــع الحلــول 

مــن خــالل تصميــم مثالــي ل: 

ــك  ــي ذل ــا ف ــة بم ــات  الطباع ــن خدم ــة م ــة كامل ــدم مجموع ــن  نق ــو فيج ــي بروم ف
الطباعــة الرقميــة والطباعــة باســتخدام الليثــو، الطباعــة بأحجــام كبيــرة و المحافظــة 
علــى معاييــر الجــودة العاليــة. لدينــا أيضــا مجموعــة شــاملة مــن األدوات والتطبيقــات 

ــات.  ــى المطبوع ــزة عل ــات الممي ــع اللمس لوض
نحــن نعلــم أن عمالئنــا لديهــم مواعيــد محــددة وميزانيــات معينــة ولذلــك نعمــل 
بمرونــة  لضمــان الوفــاء بوعودنــا. ليــس فقــط أننــا نقــدم مجموعــة شــاملة ولكــن نحــن 
ــك  ــي ذل ــا ف ــة  بم ــرى و المتخصص ــاريع الكب ــل للمش ــة ادارة بالكام ــا خدم ــدم أيض نق

ــاء. ــت  و اإلنش التثبي
على عمالئنا  اإلطمئنان إلى أنه مهما كانت الخدمة المطلوبة،  سوف نتولها 

و ننجزها على طريقتنا لمساعدتهم  على ان يكونوا مميزين.

التصميم 

الطباعة

شعار الشركة و هويتها   •
الكتيبات والمواد التسويقية 	•

المواد الدعائية والترويجية 	•

التصميم 
حلول

والطباعة 



مهما كانت المنتجات التي تفكر بها ...برومو فيجن لديها الحل.

التــي تقــدم  مجموعــة متكاملــة  بروموفيجــن هــي الشــركة الوحيــدة 
مــن الحلــول الترويجيــة اإلبداعيــة. هــذا يعنــي فتــرات تســليم أســرع، أفــكار 

ــج .  ــف منت ــن أل ــن ثماني ــر م ــة و أكث إبداعي

إذا لــم تتمكــن مــن العثــور علــى مــا كنــت تبحــث عنــه، ســنقوم بتأمينــه أو 
تصنيعــه لــك خصيصــا.

التــي يواجههــا  بالتحديــات  الشــغف   بــه ولدينــا  نقــوم  نحــن نحــب مــا 
عمالئنــا . إن المنتجــات الترويجيــة قــادرة علــى التواصــل مــع أي جمهــور و 
تلبيــة حاجــة العمــالء ضمــن ميزانيتهــم . هدفنــا هــو أن نقــدم لــك حلــول و 
اقتراحــات لعالماتــك التجاريــة مــن خــالل المنتجــات الترويجيــة التــي نقدمها. 
ــا نمتلــك  ــا ألنن ــا مــا تذهــب إلــى أبعــد ممــا يتوقــع عمالئن هــذه الحلــول غالب

ــة. ــويقية حديث ــكار تس ــدة و أف ــات جدي إمكاني

القــوي مــع مجموعــة  المحلــي  بيــن وجودنــا  بروموفيجــن نجمــع  فــي 
ــي  ــول ف ــل الحل ــك أفض ــة لنعطي ــات الترويجي ــن المنتج ــارة م ــة مخت عالمي

التســويق حســب الطلــب.

نوصي بالمنتجات المناسبة لكم ، لعالمتكم التجارية ولعمالئكم.
المنتجــات  اســتخدام  كيفيــة  لكــم  لنظهــر  شــخصيا  معكــم  نعمــل 
المطبوعــة خصيصــا لتعزيــز فعاليــة الشــركة فــي المعــارض التجاريــة و 
ــي  ــاع ديناميك ــق انطب ــة ، و خل ــة و تحفيزي ــج ناجح ــداد برام ــبات، وإع المناس

لمؤسســتكم فــي مجموعــة واســعة مــن األنشــطة األخــرى .

المنتجــات 
الترويجـية



باإلضافــة إلــى مجموعــة منتجــات شــاملة ، بروموفيجــن لديها اآلالف 
مــن تصميمــات قمصــان البولــو، مالبــس الشــركات، الســتر، األصــواف 
و ثيــاب الســالمة. أيــا كان دليــل شــركتك  ، يمكــن أن نوصــي المالبــس 
التــي ســتكون مثاليــة. نحــن نقــوم بتوريــد مجموعــة كاملــة مــن 
ــك  ــة ب ــركة الخاص ــعار الش ــة ش ــز أو طباع ــع تطري ــل م ــترات العم س

فــي أي مــكان.

يمكننــا أيضــا أن نصمــم لــك مــا يناســبك . فريــق الشــركة علــى 
اســتعداد للعمــل جنبــا إلــى جنــب مــع العميــل علــى ابتــكار و تحضيــر 
االحتياجــات  لتلبيــة  خصيصــا  مصممــة  المالبــس  مــن  مجموعــة 

الفرديــة .

نحــن نــدرك أن الحصــول علــى المالبــس المناســبة فــي القياســات 
موضوعــا  يكــون  أن  يمكــن  الصحيــح  الموقــع  إلــى  الصحيحــة 
صعبــً وخاصــة إذا كانــت مواقــع عملــك متعــددة، لذلــك نحــن هنــا 

... للمســاعدة 

المالبس
و أزياء العـمل



 شاشــة للتكنولوجيــا الفائقــة و المتعــددة الوســائط حيــث الشاشــة الملونــة الرقميــة تعــرض و تظهــر أشــرطة الفيديــو ، 
واإلعالنــات ، والصــور والحــروف . فإنــه يمكــن عــرض تأثيــرات بصريــة رائعــة و جــذب انتبــاه الزبائــن المحتمليــن مــع وجهــة نظــر 

ــد . ــة األم ــا وطويل ــعة الزواي واس

المــرآة التــي تغيــر أي مــرآة عاديــة إلــى عــرض إعالمــي ملــّون . إن أجهــزة اإلستشــعار ذات الجــودة العاليــة تستشــعر بــأي شــخص 
يقتــرب مــن المــرآة وتعــرض اإلعــالن الملــون علــى الفــور.

أشكال متعددة من البالونات الكبيرة الحجم والعائمة تصنع حسب الطلب لجذب االنتباه على بعد اميال.

هــذا اإلطــار يأتــي مــع أشــكال مرموقــة ومزخرفــة قــادرة علــى تحقيــق أقصــى قــدر مــن التأثيــر ونقــل الرســالة، لفــت النظــر ، 
وضمــان أفضــل الطــرق لعــرض إعالناتــك.

شاشة العرض الرقمية

المرآة التفاعلية

 بالونات و أعالم

إطار الصورة المضيء

 الطباعة التي تظهر صورتك مع أبعادها الثالثة ، على الرغم من انها طباعة مسطحة تماما .

ــرق  ــي تس ــة و الت ــر أصال ــالم األكث ــائل اإلع ــن وس ــا م ــات. إنه ــات و اإلعالن ــورك ، والمنتج ــاة لص ــي الحي ــي تعط ــا الت التكنولوجي
األنظارعــن طريــق طباعــة الرســالة علــى مســطح رقيــق وخفيــف الــوزن والــذي يوفــر أيضــا لفــّة للنظــر عبــر مؤثــرات الحركــة. 

طريقــة إعالميــة مبتكــرة بحيــث أن الصــور تعــرض بشــكل تفاعلــي ذو ألــوان عاليــة الدقــة الثالثيــة األبعــاد فــي المــكان ليظهــر 
صــور مخصصــة أو شــعار الشــركة و يمكــن التفاعــل معهــا . أنهــا  تكنولوجيــا فريــدة مــن نوعهــا تســمح لنــا بخلــق عــدد ال حصــر 

لــه مــن التأثيــرات المذهلــة التــي تدمــج بســهولة فــي أي نظــام قيــد اإلســتعمال.

الطباعة الثالثية األبعاد

الطباعة المضيئة و المتحركة

التسليط الضوئي التفاعلي



ــرج الكنديــة تجمــع  الشــراكة  بيــن برومــو فيجــن وشــركة ادب
مــع  عاليــة  جــودة  ذات  مبتكــرة  دعائيــة  منتجــات  لكــم 
التأثيــر،  عاليــة  تســويقية  أداة  إلنشــاء  متقدمــة  تكنولوجيــا 
األفــكار  بأحــدث  بــك  الخاصــة  التجاريــة  العالمــة  تقــدم  و 

التســويق. خدمــة  فــي  اإلبداعيــة 

أفكار
إعالنية مـبتكرة:



تقــدم شــركتنا حلــول كاملــة التصميــم مــع مفاهيــم مبتكــرة 
للمنصــات ، ســواء كانــت للمعــارض أو للتجــارة. مــع ســنوات مــن 
الخبــرة فــي هــذا المجــال، لدينــا فريــق متمــرس وقــادر علــى  إيجــاد 

الحــل ألي متطلبــات .

ــة  ــات مصمم ــة  أو منص ــة ومحمول ــات متحرك ــد منص ــت تري إذا كن
خصيصــا حســب الطلــب، نحــن ســوف نســاعدك فــي الوصــول إلــى 

األهــداف التســويقية الخاصــة بــك .

مختلــف  وتركيــب  وتصنيــع  تصميــم  فــي  الخبــرة  لدينــا  نحــن 
المنصــات. و  البيــع  نقــاط  مــن  واألشــكال  األحجــام 

فريــق العمــل لدينــا يتكــون مــن أفــراد ديناميكييــن و طموحيــن 
مــع رؤيــة إبداعيــة و هــم علــى اســتعداد لمواجهــة كل التعقيــدات 

ــة. ــذه الصناع ــي ه ــات ف ــن  الخدم ــم أحس ــا لتقدي وحله

نحــن نــدرك أن المشــاريع ال تتشــابه. نحــن ال ننفــذ المشــاريع بطريقــة 
واحــدة كونهــا القــت نجاحــا فــي المرة الســابقة، إنمــا نبتكــر الجديد 
ــذا  ــى ه ــه عل ــل مع ــه ونتتعام ــن نوع ــد م ــروع فري ــا. كل مش دائم
النحــو . كل عميــل لــه احتياجاتيــه، ونحــن نقــدم لــه الحــل المناســب 

فــي الوقــت المناســب، ضمــن الميزانيــة المناســبة.

نقــدم باســتمرارأعمال مبتكــرة وفريــدة مــن نوعهــا عبــر تنفيــذ 
مــن  متنوعــة  مجموعــة  نقــدم  نحــن  اتقــان.  و  بتفانــي  عملنــا 
األســاليب للحصــول علــى أفضــل المنصــات لمعارضــك فــي أي بلــد 
أو مــكان، بمــا فــي ذلــك توفيــر مســتلزمات الجــودة مثــل صناديــق 

ــارضالشــحن، واإلضــاءة ، و األثــاث. المعـ
منصات



قيمنا

»إنشاء عالقات تجارية طويلة األمد مع المؤسسات الناجحة تستند على رضا 
العمالء، االهتمام بأدق التفاصيل ، خدمة سريعة وفعالة، و أفضل األسعار« .
نحن نميز أنفسنا من خالل الجهد الذي نبذله لتجاوز توقعات عمالئنا. نصنع 
عالقات قوية مع العمالء بتقديم أفضل خدمة لهم، مما يعزز والء العميل.

 تقديــم خدمــة اســتثنائية الــى جميــع عمالئنــا علــى أســاس الــوالء والثقــة المتبادلــة 
و النزاهــة. لقــد وضعنــا نظــام لضمــان تجاوزنــا لتوقعــات العمالءعلــى كل األصعــدة. 

توفيــر منتجــات ذات جــودة عاليــة، بحيــث أن الجــودة أمــر بالــغ األهميــة فــي عملنــا. 
ونحــن ســوف نســتثمر بــكل جهــد و نرصــد نتائــج منتجاتنــا للتأكــد مــن أننــا حققنــا 

األفضــل.

ــن  ــوف ل ــك س ــمعتنا، لذل ــا بقدرس ــة لن ــمعتك مهم ــفافية. س ــاون والش ــز التع تعزي
ــة . ــي أي مرحل ــورة« ف ــارج الص ــك »خ نبقي

تقديم خدمة ودية  حيث يعلم عمالئنا بمن يمكنهم االتصال و التواصل دائما.

خبرتنا  الواسعة ، باألضافة الى مجموعة الخدمات التي نوفرها 
و القدرة على تنفيذ المشاريع تجعلنا مميزون . جربونا !

رسالتنا



بروموفيجــن هــي شــركة ديناميكيــة حيويــة ولــدت مــن الشــغف لتزويــد الشــركات بعالمــات 
تجاريــة وحلــول تســويقية تعكــس صورتهــا ، وتعــزز عالمتهــا التجاريــة.

مــا نملكــه مــن ســنوات الخبــرة والنظــرة الثاقبــة ألســواق اليــوم التنافســية يســمح لنــا بتصميــم 
ــى  ــة إل ــل، هادف ــات كل عمي ــب احتياج ــة لتناس ــويقية مخصص ــول تس ــة و حل ــات تجاري عالم

التفريــق بينــه وبيــن باقــي الشــركات ، ووضعــه فــي المقدمــة  أمــام عيــون العمــالء.

فــي بروموفيجــن نحــن ملتزمــون بمســاعدتك فــي تحقيــق رؤيتــك الخاصــة لشــركتك وجعلها 
حقيقــة أمــام ناظريــك . نحــن متخصصــون فــي تقديــم مجموعــة واســعة مــن الحلــول 

ــة . ــة واالبتكاري ــويقة اإلبداعي التس

لدينا المواد، الموارد و األفكار ... ونحن ندرك 
أن كل مشروع يختلف عن اآلخر و يسعدنا أن 

نساهم في جعل عالمتك التجارية 
ملهمة و أحداثك ومعارضك ال تنتسى.

y  الدعــم فــي تســويق خدماتــك فــي المعــارض مــع تصميــم
منصــات ونقــاط بيــع حديثــة وعصريــة.

y  ــة ــواد الدعاي ــتخدام م ــك باس ــة ب ــة الخاص ــة التجاري ــاء العالم بن
المبتكــرة.

y  تعزيــز العالمــة التجاريــة الخاصــة بــك باســتخدام المالبــس ذات
ــا الترويجيــة.  الجــودة العاليــة و الهداي

y  ــى ــواد بأعل ــة الم ــا وطباع ــن نوعه ــدة م ــومات فري ــم رس تصمي
ــودة. ــر الج معايي

y  الديناميكيــة األلكترونيــة  المواقــع  وتصميــم  تطويــر  خلــق، 
الحديثــة

من
نحن ؟
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رؤيـتــك مـهـمـتـنـا


