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About Us
'' Your Event '' is a Saudi company since 2009, that seeks to
achieve the aspirations and objectives of its customers to
meet all their needs from all over the world and achieved this
through cooperation with both the public and private sectors
through our excellence in providing several services (event
organization, exhibition solutions, design and printing, Event
Equi pment,Media Production and Services)

Our Vision

To maintain the loyalty of our customers through our constant
endeavor to provide each new with the highest quality and the
best value to be among the summit companies that
contribute to the development of the field of industry events.

الــى تحقيــق م تســعى 2009منشــأة ســعودية منــذ مناسبتـكـــ 
معـايير بأعلى الوأهداف عمالئها لتلبية جميع إحتياجاتهم  تطلعات 

كـال القطـاعين التعـاون مـع  تحقق لنا ذلك مـن خـالل العالمية و
يم تنظـ( خدمات الحكومي والخاص من خالل تميزنا في  تقديم عدة 

الفعاليات  ، حلول المعارض، التصـميم والطباعـة ، تـوفير معـدات
) اإلنتاج اإلعالمي و الخدمات الوجستية ,الفعاليات 

مـن نـحـن

رؤيـتـنــا
اهومكللتقديمالدائمسعيناخاللمنعمالئناوالءعلىنحافظأن

ىالتالقمةشركاتضمنلنكونقيمةوأفضلجودةبأعلىجديد
.الفعالياتصناعةمجالتطويرفىتساهم
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Our Services

 Establishing and organizing events

 Exhibition Solutions

 Event equi pment provide

 Design and printing

 Media Production

 Logistics Services

We care about organizational and technical details based 
on planning, which contribute to success of your event, 
including the following

خدمـاتـنـا
علىيةالمبنوالفنيةالتنظيميةالتفاصيلبأدقنهتمإننا

فعالياتكمإنجاحفيتسهمبدورهاوالتيالتخطيط

إقامة وتنظيم الفعاليات
 حلول المعارض
توفير معدات الفعاليات
 التصميم والطباعة
 اإلنتاج اإلعالمي
 الخدمات اللوجستية
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القدرة الكاملة على االعتناء بجميع مناسبتكـ يمتلك فريق  
:تفاصيل الفعالية وتنفيذها باحترافية

Managing & Organizing Events 

 Corporate Events

 Product Launches

 Grand openings

 Symposium Conferences/Conventions

 Meetings & Seminars

 Commercial Events

 Government Events

 Festivals & Celebrations

“ Your Event “ team has the full ability to take care of the 
planning and implementation of events, including the 
following:

فعاليات الشركات
إطالق المنتجات
حفالت االفتتاح

 المعارض,المؤتمرات
 الندوات و الحلقات النقاشية,اإلجتماعات
الفعاليات التجارية
الفعاليات الحكومية
 المهرجانات واإلحتفاالت

امة وتنظيم الفعالياتـإق

www.youreventarabia.com



حـلـول المـعـارض 

تصميم وتنفيذ هوية كاملة للفعاليات
 أجنحة المعارضتصميم
التصنيع والبناء
أجنحة المعارض الكبيرة
 الجاهزةحلول العرض

ا الجودة من خالل شراكتنمعاير نقدم لكم خدماتنا بأعلى نحن
الرائدةالتجارية مع شركات المعارض 

 Design and implementation of complete identity of events

 Stand Design

 Fabrication and Execution

 Pavilions

 Ready Display Solutions

Exhibition Solutions
We offer you our services with the highest quality
through our business partnershi p with leading exhibition
companies.
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خيام  كبيرة
 معدات اإلضاءة والصوتيات
المعدات المرئية
 تجهيز المسارح
 خدمات فندقية
هولجرام و رسم ثالثي األبعاد
أنظمة ترجمة و مشاركة الجمهور

توفير معدات الفعاليات
عملالأوالمنزلفيفاخرةمناسبةأوصغيرلحفلتخططكنتاذا

ستجعل“التيالالزمةاألدواتجميعلكتقدممناسبتك..
تنسىالمناسبتكـ“

 Marquees

 Lighting & Sound Equi pment

 Visualize Equi pment

 Stages sets

 Hotel Hospitality Services

 Holograms & 3D Mapping

 Translation, survey systems

Events Equi pment Provide
Whether you are arranging a small party at home, or work
in the hospitality business organizing large events, we can
offer you the right tools that will twist YourEvent to
unforgettable event
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والطـباعهالتصميم 

 Business Cards

 Brochure, Flyer and Catalog

 Advertising posters

 Menus

 Books and magazines.

 Roll Up,Pop Up

 Magnetic Cards

الكروت الشخصية
 والفالير والكتالوجالبروشور
الملصقات اإلعالنية
 الطعامقوائم
الكتب والمجالت
 بوب أب ,رول أب
البطاقات الممغنطة
البطاقات التعريفية

تك تصاميم جذابة ومتألقة لشركبتقديم “مناسبتكـ“فريق يقوم 
تطلعات بصماتنا اإلبداعية لتترك أثرًا مميزًا يناسبوأعمالك ونضع 

عمالئك

 قبعة وكافة ,بولو (القماشطباعة على
)الدعائيةالمواد 

وسائل اإلعالنات الطرقية
 يلك األكر,الفليكس ,الفينيل اللوحات,

الكالدينج و اإلستيل 
استاندات الشركات والمعارض
 بجميع انوعهاالعلب الخاصة
 والورقيةالبالستيكية األكياس

Our team provides attractive and sparkling designs for your
company and business and puts our creative footprint to
make a difference to your customers' expectations

 Plastic and I.D cards.
 Print on canvas “polo, hat and all

promotional material"
 Road advertising
 Paintings, vinyl, flex, Cladding & acrylic
 Corporate and Exhibition Stands
 Sweets and jewelry stores boxes
 Plastic and paper bags

Design & Printing
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اإلنتـاج اإلعـالمي

 التصويرية التفاعليةالرسوم

التصوير وتوثيق األحداث

 اإلعالنيةالحمالت

 وثائقيفيلم تصوير

معدات تصوير

مؤتمرات صحفية

 تصوير المنتجات

 الواقع اإلفتراضي

التفاعليةاإلعالملوسائلوالتطويرالتصميمخدماتنقدم
والتقليدية

 Motion Graphics

 Imaging and documenting events

 Ad campaigns

 Documentary film

 Imaging equi pment

 Press conferences

 Product Photography

 Virtual Reality

Media Production
“ YourEvent ” is a complete media solution provider, offering
design and development services for interactive &
traditional media.
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الخدمات اللوجستية

الموقع
المعدات
 والمشروباتتموين األطعمة
اإلقامة
الموظفين
التنظيم

تضطراللكيوالمفصلةالصعبةاللوجستيةالخدماتإدارةنتولى
مساعدتناوببها،لتهتمأضخمأشياءفلديكبنفسك،توليهاإلى

الذيهورللجمرسالتكتوصيلعلىفحسبالتركيزستستطيع
براقةصورةفيشركتكوعرضتريده

 Location

 Equi pment

 Catering

 Accommodation

 Staff

 Organization

Logistics Management
“ YourEvent ” team, Will manage the difficult and detailed
logistics services so that you do not have to take it on
yourself. You have bigger things to take care of, and with our
support you can only focus on delivering your message to the
audience you want and show your company in a glamorous
way:
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Our Clients اعمالئن



@YourEventArabia

@YourEventArabia

YourEventArabia

info@youreventarabia.com

www.youreventarabia.com

+966 545 999 336  
+966 566 636 736

Thank you

mailto:info@youreventarabia.com
http://www.youreventarabia.com/
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