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خدمات تنظيم وإدارة الفعاليَّات





جمهورهــا  مـــن  عريــض  قطــاع  إىل  الوصــول  منظمــة  ألي  الرئيســة  األولويــات  مــن 
املســتهدف، والتعريــف بأنشــطتها وأهدافهــا وخدماتهــا، وبلــوغ هــذه األولويــة ال يتحقــق 
باإلعالنــات الرتويجيــة وحدهــا، بــل يحتــاج بالــرورة لتنظيــم الكثري مــن الفعاليــات الجامهريية 
املبــارشة، مثــل: املؤمتــرات أو النــدوات أو ورش العمــل، ومــن هنــا أصبحــت هــذه الفعاليــات 
واحــدة مــن أهــم األنشــطة عــى جــدول أعــامل الكثــري مــن املنظــامت الرســمية والخاصــة.
لكــن تنظيــم الفعاليــات بصورتــه املجــرّدة ليــس هــو املقصــود، وإمنــا التنظيــم الجيــد 
ــط وإدارة  ــرى يف تخطي ــة ك ــق واحرتافي ــم أعم ــن فه ــج ع ــذي ينت ــدث، وال ــم للح واملحك
مثــل هــذه األحــداث املهمــة. ولذلــك تعتــر خدمــات تنظيــم وإدارة الفعاليــات مــن األنشــطة 
ــص بعــض  الحيويــة التــي يتزايــد عليهــا الطلــب يف العــر الحديــث، وهــو مــا نتــج عنــه تخصُّ
الــركات يف هــذا النشــاط عــى وجــه التحديــد لتلبيــة الطلــب املتزايــد عليــه.. ومنهــا آيديــز 

.Ideas Gallery  جالــريي

مقّدمة





فكرة خدمات تنظيم وإدارة الفعاليَّات 
Ideas Gallery  من آيديز جالريي

جالــريي   بـــآيديز  الخاصــة  ـات  الفعاليَـّ وإدارة  تنظيــم  خدمــات  تتمحــور 
ــة  ــة بكافَّ ــة ذات ِصل ــة ومتكامل ــطة فّعال ــذ أنش ــول تنفي Ideas Galleryح
ــواءم  ــة، تت ــأدوات تقنيــة وإعالميــة وإداريــة احرتافي تفاصيــل الحــدث، وب
ــاالت،  ــذه املج ــة يف ه ــة واملهني ــة والعلمي ــورات التكنولوجي ــع التط م
ــتوى  ــى مس ــة بأع ــروج الفعالي ــدف لخ ــا يه ــة، ومب ــب كاف ــن الجوان وم
مــن الجــودة والتميُّــز، ويســاعد عمالءنــا عــى تعزيــز مكانتهــم الســوقية 

ــتهَدف. ــم املس ــع جمهوره ــم م ــق تواصله ــية وتعمي واملؤسس





أهمية خدمات تنظيم وإدارة الفعاليَّات

ــى  ــة ع ــمية والخاص ــات الرس ــرز الجه ــدة أب ــغل أجن ــي تش ــامل الت ــم األع ــن أه ــات م الفعالي
ــدويل. ــتوى ال املس

ســة وأهدافهــا للجمهــور  اإلدارة الجيــدة للفعاليــات تســاهم يف توصيــل رســالة املؤسَّ
املســتهَدف.

ــا  ــة وجمهوره س ــن املؤسَّ ــات ب ــز العالق ــية لتعزي ــزة أساس ــات ركي ــد للفعالي ــم الجي التنظي
الداخــي والخارجــي. 

التنظيم املحكم للفعاليات فرصة متميزة للتفاعل املبارش مع الجمهور املستهَدف.

سة.  التنظيم املتميز للفعاليات يساهم يف التسويق املبارش للمؤسَّ





 Ideas Gallery  منهجية آيديز جالريي
يف »تنظيم وإدارة الفعاليَّات«

 Ideas ــريي ــز جال ــات يف آيدي ــم وإدارة الفعاليَّ ــات تنظي ــتند خدم تس
ظــروف  مــع  تتــواءم  متطــورة  وتطبيقيــة  علميــة  لُنظُــم   Gallery
تحقيــق  يف  يســاعد  مبــا  املســتهَدف،  وجمهورهــم  العمــالء 
ــن منهجيــة العمــل لدينــا: أهدافهــم اإلعالميــة والتســويقية. وتتضمَّ

الفعاليــات  نجــاح  أساســيات  أحــد  بدقّــة  األهــداف  تحديــد 
. يــة هري لجام ا

ــة نقطــة البدايــة يف تنظيــم حــدث منظَّــم  تحديــد األهــداف بدقّ
ومتكامــل.

ــس  ــن رئي ــة رك ــه املختلف ــتهدف ورشائح ــور املس ــد الجمه تحدي
ــا. ــات وإنجاحه ــط للفعالي يف التخطي

الرتكيز عىل تحديد األهداف والجمهور بدقَّة:



الجامهرييــة  الفعاليــات  تنظيــم  يف  الســائدة  النمطيــة  واألفــكار  الوســائل  تجنُّــب 
الكــرى. واألحــداث 

ــفة الحــدث،  ــويق وأرش ــدة وفّعالــة يف التنظيــم واإلدارة والتس ــاليب جدي تطويــر أس
ــة. ــفة اإللكرتوني ــي واألرش ــل االجتامع ــع التواص ــر مواق ــويق ع ــل: التس مث

ــا  ــن عمالئن ــط ب ــوة الرواب ــن ق ــق م ــة يعّم ــة والرتويجي ــرق التنظيمي ــل الط ــي أفض تبّن
املســتهدف. وجمهورهــم 

تدعــم خدماتنــا لتنظيــم وإدارة الفعاليــات أطيافــاً متنوعــة مــن اآلليــات التنفيذيــة 
والتســويقية.

التفرُّد والتميُّز:



خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات لدينا ذات مجال واسع تتميز بتنوع األدوات والتقنيات والرامج.

لــة بالخدمــة الرئيســة، مثــل: تنظيــم حفــل االفتتــاح  تضــّم خدماتنــا الخدمــات الفرعيــة كافــة ذات الصِّ
وإدارة العالقــات مــع كبــار الضيــوف والرتويــج اإلعالمــي واإللكــرتوين وغريهــا.

صــن يف  يتوافــر لــدى فريقنــا الكثــري مــن اإلداريــن والفنيــن واإلعالميــن واملســوقن املتخصِّ
كافــة مجــاالت إدارة الفعاليــات وتنظيمهــا.

التنــوع يف األدوات التنفيذيــة والتســويقية واإلعالميــة يضمــن تحقيــق أقــى اســتفادة للعمــالء 
مــن اآلفــاق واإلمكانيــات العديــدة التــي يتيحهــا التنظيــم الجيــد واملتكامــل للفعاليــات.

التنوع والشمولية:





أبرز خدمات آيديز جالريي  Ideas Gallery يف 
»تنظيم وإدارة الفعاليَّات«

ــن  ــة ضم ــة متنوع ــات فرعي ــىل خدم ــري Ideas Gallery ع ــز جال ــر آيدي تتواف
خدمــة تنظيــم وإدارة الفعاليَّــات، وذات فعاليــة كــرى تضمــن لعمالئنــا 
توفــر ُمنتـَـج نهــايئ عــايل الجــودة يتناســب مــع الجمهــور املســتهَدف مــن 
الفعاليــة، وتســتند جميعهــا عــىل مناهــج علميــة وآليــات تقنيــة متكاملــة، 
ــه بأكملهــا لتحقيــق أقــى اســتفادة مــن األدوات والتقنيــات املتاحــة  تُوجَّ
يف تحقيــق األهــداف التــي يســعى إليهــا عمالؤنــا مــن تنظيــم الفعاليــات 
الريــادة  الجمهــور، وبالتــايل تحقيــق  التواصــل مــع  املختلفــة، وتعزيــز 
الخدمــات  أبــرز  التاليــة  الســطور  يف  ونســتعرض  املجــال،  يف  والتميُّــز 
الفرعيــة التــي تـُـدَرج ضمــن خدمــات »تنظيــم وإدارة الفعاليَّــات« وتتســّق مــع 

ــات: ــذه الخدم ــمل ه ــويقية، وتش ــة والتس ــالء اإلعالمي ــداف العم أه





إعداد/تصميم ملف الفعالية

اإلعــداد الجيــد للفعاليــة بــدءاً مــن صياغــة التصــّور األّويل لســر الحــدث وحتــى التنفيــذ 
النهــايئ.

تصميم خطة الفعالية وتقديم مخطط زمني تفصييل للعمالء.

توضيح مجمل مهام فريق العمل واألهداف املطلوب تحقيقها من الحدث. 





التجهيزات الفنية للقاعة الرئيسة الفعالية

تصميم خطة التجهيزات الفنية لكافة املعّدات واألدوات املطلوبة للفعالية.

توفر خدمات تأجر القاعات واملعدات الصوتية ومعدات اإلضاءة وغرها.

ــرض ذات  ــوت والع ــاءة والص ــزة اإلض ــدث أجه ــة بأح ــة للفعالي ــة الرئيس ــز القاع تجهي
ــزة. ــودة املتمي الج

 توفر فّنيّي الصوت واإلضاءة طوال فرتة الفعالية لضامن تدارُك أّي خلل فيها.

تصميم وتنفيذ ديكور القاعة الرئيسة مبا يتناسب مع ُهويَّة الفعالية.

ة باملنر واملقاعد والطاوالت واللوحات االسمية وغرها. تجهيز املنّصة الخاصَّ





التجهيزات الفنية ملرسح الفعالية

ل العمل الشاّق واألوزان الثقيلة. تجهيز خشبة املرسح بآلية احرتافية يك تتحمَّ

توفر أجهزة عالية الجودة للتحكم يف الصوت واإلضاءة: 
    تركيب أنظمة صوتية وربطها بكافة أنحاء القاعة.

    توفر مكّرات صوت وميكروفونات سلكية وال سلكية داخل املرسح.
    توفر نُظم إضاءة من كّشافات احرتافية وأبراج وهراسات ووحدة التحكم وغرها.

تجهيز املرسح بأجهزة بّث إشارات وموجات عالية الوضوح للعرض عىل الشاشات.

تجهيز منّصة كبار املتحدثني عىل جانب املرسح بتصميم يتناسب مع هوية الفعالية.

توفــر مقاعــد أنيقــة لكبــار الضيــوف، وطاولــة فاخــرة مجهــزة بلوحــات اســمية وميكروفونــات 
وكافــة اإلكسســوارات األخــرى.





إنتاج وتصميم ديكورات املعرض
املصاحب للفعالية

توفر خدمة تصميم وتنفيذ معارض مصاِحبة للفعالية.

تصميم وتنفيذ ديكورات األجنحة الخاصة بالفعالية بحسب رغبة العميل.

ــة  ــزة الكهربائي ــة األجه ــرض، وكاف ــد للمع ــاح الواح ــد للجن ــاوالت ومقاع ــر ط توف
اإلضــاءة. وأدوات 

أخــرى، مثــل: تدشــني األجنحــة وتصميــم األرضيــات  توفــر خدمــات لوجســتية 
ومراســم االفتتــاح وخدمــات مــا بعــد انتهــاء املعــرض.





تنظيم املؤمتر الصحايف للفعالية

اإلرشاف عىل املؤمتر الصحايف الخاّص بالرتويج للفعالية.  

تجهيز قاعة املؤمتر باألدوات الفنية الالزمة لنجاح املؤمتر.

توفر املاّدة الصحافية للمؤمتر ونرشها يف وسائل اإلعالم املختلفة.

توفر وجبات غذائية لحضور املؤمتر مع مرشوبات ساخنة وباردة.





تنظيم حفل افتتاح الفعالية  

توفــر كافــة خدمــات تنظيــم حفــل افتتــاح الحــدث، ومنهــا: الكلــامت الرئيســة لكبــار 
الضيــوف، وعــرض األفــالم الدعائيــة، وتكريــم الرعــاة واملتحدثــني، والتقــاط الصــور 

التذكارية.

توفــر نُخبــة مختــارة مــن اإلعالميــني املتمرســني يف الحــوار وإدارة وتنســيق 
الفقــرات املختلفــة؛ ســواٌء لحفــل االفتتــاح أو لباقــي برنامــج الفعاليــة.

إمكانيــة إضافــة بنــود أخــرى لرنامــج الحفــل بحســب رغبــة العمــالء، مثــل: األلعــاب 
الناريــة والليــزر بالنســبة للفعاليــات الخارجيــة.





إنتاج وتنفيذ املطبوعات واإلعالنات الرتويجية للفعالية

توفر باقة متميزة من تصميم وتنفيذ خدمات املطبوعات، مثل:  دعوات الحضور واإلعالنات الرتويجية وغرها.

تصميم مطبوعات الفعالية املختلفة بحسب هوية القامئني عليها وبأكرث من لغة.

سة املُنظِّمة والرُّعاة. تصميم مطبوعات الهوية للفعالية، وتتضمن شعار الحدث، واملؤسَّ

تصميم وطباعة كتاب الفعالية الرئيس، والذي يحتوي عىل جميع تفاصيل الفعالية ومكانها وزمانها. 

تصميم وطباعة كتاب الفعالية التوثيقي، والذي يشمل جميع أوراق العمل داخل الحدث.

ة وشخصيات بارزة. سات عامَّة وخاصَّ توزيع مطبوعات الفعالية عىل املدعوين من مؤسَّ

سة.  تصميم وتنفيذ حملة دعائية ضخمة لتسويق الفعالية بأحدث اآلليات املبتكرة وبهوية املؤسَّ

توفر مجموعة من الالفتات اإلرشادية للفعالية يف األماكن املناسبة للجمهور املستهَدف.

سة صاحبة الحدث. سات والجهات الحكومية والخاصة؛ لجذب مجموعة من الرُّعاة، وفقاً لرشوط املؤسَّ مخاطبة املؤسَّ

تصميم صفحة خاصة بالفعالية عر مواقع التواصل االجتامعي الشهرة.

طباعة وتوزيع شهادات الحضور عىل جميع املشاركني عر الريد الرسيع.

سات املشاركة يف الحدث بعد انتهاء الفعالية. إرسال خطابات ُشكر لجميع املؤسَّ





إدارة شؤون ضيوف الفعالية

تصميم ركن خاّص باستقبال املشاركني يف الفعالية لدى وصولهم.

ــعارها  ــا وش ــة بهويته ــا التذكاري ــة والهداي ــة بالفعالي ــات الخاص ــع املطبوع توزي
ــوف. ــىل الضي ــة ع ــات الراعي والجه

تخصيــص صالــة لتقديــم وجبــات غــداء أو عشــاء لجميــع الضيــوف املشــاركني يف 
الفعاليــة.

تخصيص وجبات خفيفة ومرشوبات ساخنة ومثلَّجة خالل فرتات االسرتاحة.

توفــر مجموعــة مــن الجــوالت الســياحية للضيــوف مــع ضــامن أعــىل مســتوى مــن 
ــودة الخدمات. ج





التواصل مع كبار الشخصيات

تقديــم خدمــات التواصــل مــع الشــخصيات رفيعــة املســتوى، مثــل: ترتيــب حجوزات 
الســفر والفنــادق واســتقبال املتحدثــني وكبار الشــخصيات.

توفر مركبات فاخرة لنقل أبرز الضيوف من مكان الفعالية وإليه.

تنظيم مآدب غداء وعشاء فاخرة لكبار الحضور خالل أيام الفعالية.

توزيع دروع التكريم التذكارية عىل كبار املتحدثني وضيوف الفعالية.





الرتجمة الفورية ألنشطة الفعالية

ث بها خالل الفعالية. توفر تقنيات الرتجمة الفورية للَُّغات التي سيتّم التحدُّ

ــاً مــع فريــق مــن املرتجمــني عــىل درجــة عاليــة  ــاً وفنيّ تجهيــز غــرف الرتجمــة تقنيّ
مــن الكفــاءة واالحرتافيــة.

تزويد حضور الفعالية بأحدث أجهزة الرتجمة الفورية ألنشطة الفعالية.

توفــر أحــدث ُمعــّدات اإلرســال واالســتقبال وكبائــن الرتجمــة الفوريــة، التــي 
 LCD بيانيــة   عــرض  عــىل ميكروفــون ومكــّر صــوت مدمــج وشاشــة  تحتــوي 

مزدوجــة. رأســية  وســامعات 





التوثيق واألرشفة والبّث املبارش

توفــر خدمــات النــرش اإلعالمــي ألحــداث الفعاليــة أوالً بــأول، والتوثيــق التــام لفعالياتهــا كافــًة؛ بحيــث 
تتضمــن هــذه الخدمــات:

ســات  إرســال نَُســخ مــن الصــور وفيلــم الفعاليــة، وتوزيــع كتــاب الفعاليــة وصورهــا عــىل جميــع املؤسَّ
ذات العالقــة.

ــات  ــالت والتغطي ــات واملقاب ــار والتعليق ــع األخب ــىل جمي ــوي ع ــة تحت ــة ورقمي ــر إعالمي ــدار تقاري إص
ــالم. ــائل اإلع ــع وس ــة يف جمي ــن الفعالي ــب ع ــرِش وكُِت ــا نُ ــع م ــة، وجمي ــة واإلعالمي الصحافي

التواصــل مــع املؤّسســات اإلعالميــة املختلفــة، لنقــل أنشــطة الفعاليــة إىل الشاشــات الرئيســة داخــل 
ــة وخارجها. القاع

تصويــر الفعاليــة منــذ اللحظــة األوىل وحتّــى الختــام، ألرشــفتها إلكرتونيّــاً مــن خــالل األقــراص 
املنظِّمــة. الجهــة  إىل  منهــا  نَُســخ  تســليم  ويتــّم   ،)CDs( املضغوطــة 

ــاركني  ــع آراء املش ــطة م ــل األنش ــأن مجم ــة بش ــة الفعالي ــة صاحب ــي للمؤسس ــر تقييم ــليم تقري تس
.Evaluation واملالحظــات واملقرتحــات 





مزايا خدمة »تنظيم وإدارة الفعاليَّات« من آيديز 
Ideas Gallery جالريي

الشفافية واملرونة:
خدماتنــا ذات درجــة عاليــة مــن الشــفافية واملرونــة؛ بهــدف كســب ثقــة العمــالء مــن 
خــالل توفــر تنظيــم ُمتَقــن لفعالياتهــم، يعتمــد عــىل نقــاط قــوة العالمــة التجاريــة 
ــق  ــك تحقي ــا، وكذل ــتفادة منه ــن االس ــز ميك ــاط متيُّ ــف إىل نق ــاط الضع ــر نق وتطوي
أقــى اســتفادة مــن التقنيــات الفنيــة والتنظيــم اإلداري املتكامــل وإدارة العالقــات 
العامــة؛ بهــدف تعزيــز تواصــل العمــالء مــع جمهورهــم املســتهدف وتحســني 

ــية. ــمعتها املؤسس ــيخ س ــة وترس ــم التجاري ــة لعالماته ــورة الذهني الص



خدماتنــا ذات درجــة عاليــة مــن الشــفافية واملرونــة؛ بهــدف كســب ثقــة العمــالء مــن 
خــالل توفــر تنظيــم ُمتَقــن لفعالياتهــم، يعتمــد عــىل نقــاط قــوة العالمــة التجاريــة 
ــق  ــك تحقي ــا، وكذل ــتفادة منه ــن االس ــز ميك ــاط متيُّ ــف إىل نق ــاط الضع ــر نق وتطوي
أقــى اســتفادة مــن التقنيــات الفنيــة والتنظيــم اإلداري املتكامــل وإدارة العالقــات 
العامــة؛ بهــدف تعزيــز تواصــل العمــالء مــع جمهورهــم املســتهدف وتحســني 

ــية. ــمعتها املؤسس ــيخ س ــة وترس ــم التجاري ــة لعالماته ــورة الذهني الص

خدماتنــا تســاعد العمــالء عــىل توفــر أموالهــم، مــن خــالل الوصــول إىل الجمهــور 
دة ضمــن الفعاليــة الواحــدة؛ مبــا يســاعد عــىل  املســتهَدف بــأدوات متنوعــة ومتعــدِّ
ــداف اإلعالميــة  ــق األه ــدى الجمهــور، وتحقي ــة ل ــة التجاري ــال للعالم ــج الفّع الرتوي
والتســويقية؛ ســواٌء كانــت إحــداث تأثــر معــني عــىل الجمهــور أو زيــادة قاعــدة هــذا 
ــن  ــا م ــالء، وغره ــة للعم ــورة الذهني ــني الص ــة، وتحس ــه للعالم ــاء والئ ــور وبن الجمه
م أفضــل  األهــداف اإلعالميــة والتســويقية دون املبالغــة يف التكاليــف. فنحــن نقــدِّ
الباقــات املتنوعــة لتنظيــم وإدارة الفعاليــات املهمــة لتلبيــة احتياجــات عمالئنــا بأقل 
ــط،  ــة فق ــة للخدم ــة الحقيقي ــل التكلف ــع مقاب ــن الدف ــا يضم ــودة، م ــل ج ــعر وأفض س

دون أي أمــوال إضافيــة.

خدمات متميزة ومتكاملة:

تكلفة أقل:



متتلــك آيديــز جالــري Ideas Gallery فريــق عمــل ضخــامً ومبدعــاً يضــّم موظفــني عــىل أعىل قــدر مــن املســؤولية والكفاءة 
والخــرة إلدارة جميــع تفاصيــل الفعاليــة مــن تصميــم امللــف األّويل، وتنظيــم دخــول الحضــور، واســتضافة املتحدثــني 
والخــراء، واســتقبال كبــار الضيــوف، وتنظيــم أنشــطة الفعاليــة واملعــارض املصاحبــة لهــا، وتصميــم وتوزيــع املطبوعــات،  
وإدارة جلســات وورش العمــل، وتوفــر وإدارة جميــع الخدمــات اللوجســتية وغرهــا. ويتوافــر جميعهــم عــىل ســابقة خــرة 
عريضــة يف املجــال اإلداري والتقنــي والتســويقي وكل مــا لــه عالقــة بتنظيــم الفعاليــات، باإلضافــة إىل ِســِجّل أعــامل حافل 
مــع الكثــر مــن الجهــات رفيعــة املســتوى العربيــة واألجنبيــة، مــا يضمــن إضافــة قيمــة تجاريــة لعمالئنــا تخــدم يف النهايــة 
ــداف  ــق األه ــى تحقُّ ــة حت ــا بفعالي ــا وإدارته ــتى عنارصه ــة بش ــم التجاري ــويقية لعالماته ــة والتس ــرتاتيجيات اإلعالمي االس

املرجــوة منهــا.

ســة إعالميــة عريقــة ذات خــرة طويلــة يف الكثــر مــن املجــاالت، ومنهــا: تنظيــم وإدارة  آيديــز جالــري  Ideas Gallery مؤسَّ
الفعاليــات، وتجــارب كثــرة متميــزة مــع مئــات العمــالء، ويعمــل هــذا الكيــان املرمــوق مــن أجــل تطويــر مخرجــات األنشــطة 
اإلعالميــة والرتويجيــة لعمالئهــا وعالماتهــم التجاريــة، وتعظيمهــا قــدر اإلمــكان وتحقيــق التأثــر املرغــوب عــىل الجمهــور 
ات املتالحقــة يف البيئــة اإلعالميــة والتســويقية ومواجهــة تحديــات املســتقبل. ويف  املســتهدف، بهــدف ُمواكَبــة التغــرُّ
ســبيل ذلــك تتوافــر املؤسســة عــىل ســابقة خــرة عريضــة متتــد لفــرتة زمنيــة طويلــة تغطــي هــذه املجــاالت كافــًة، قــام 

ببنائهــا فريــق عمــل متميــز مــن صفــوة خــراء التقنيــة واإلعــالم والتســويق والعالقــات العامــة.

فريق عمل إبداعي:

تكلفة أقل:



www.ideasgallery.net 


