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(Emirates Creative Events Management
LLC) is one of the creative companies
that seeks continuous development in
the working methods.

Introduction

It takes into consideration the
technological progress in the field of
organizing events and keeps up with
the new knowledge revolution in
providing its services according to the
latest standards and the highest quality,
creativity and innovation.
The company is based in United Arab
Emirates and its headquarter is located in
Dubai, also it has a branch in Abu Dhabi,
but its scope covers all UAE and GCC.
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Emirates Creative specializes in organizing
all kinds of events: conferences, forums,
competitions, prizes, exhibitions and
festivals in all cultural, entertainment, sports
and economic fields.

OUR

The company also provides public
relations and corporate identity services,
issues various types of magazines and
publications, as well as media coverage,
TV filming and photography, web site
management and social networking sites.
The company has modern technical
equipment, furnishing, decoration and
equipment rental services.
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OUR GOALS

• Organizing various events at
the highest standards of quality,
creativity and innovation, in
line with the technological
development and the modern
revolution in communication.
• Providing the best services for our
customers and achieving their
happiness and satisfaction.
• Expanding the scope of the
company work to include all
GCC countries and the region in
general.
• Supporting the UAE’ position as a
global center for organizing and
hosting important events.

11

OUR MISSION

Our mission is to contribute to
supporting the UAE’ position in the
field of organizing events worldwide,
and to provide our services with
the highest standards of quality,
creativity and innovation to meet
the aspirations of our esteemed
customers.
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•

The Great Student Competition,
UAE University 2019.

•

Fazza International Championships,
Dubai Club for People of
Determination, Dubai (2017 - 2018
- 2019).

•

International Civil Aviation Leaders
Program 2019.

•

Public Relations Services for Dubai
Government Excellence Program
(2015 - 2016 - 2017 - 2018).

•

Editing and publishing of Excellence
magazine for Dubai Government
Excellence Program (2016 - 2017 2018).

Policies X Youth Initiative, Corporate
Governance & Risk Department,
General Directorate of Residency
and Foreigners Affairs - Dubai, (June
2018).

•

•

Light and color Festival, Tourism
Development Committee in Khamis
Mushait / Asir, Saudi Arabia 2018.

•

National Day Ceremony, Ministry of
Defense, December 2018.

•

•

National Day Ceremony, Sharjah
Contact Center, December 2018.

•

Multinational Corporations
Symposium, GCC Accounting &
Auditing Organization, Dubai,
December 2018.

Honoring Ceremony for health
support societies› volunteers,
Department of Health Education,
Supreme Council for Family Affairs,
Sharjah, 2018.

•

Graduation Ceremony (Zayed Year),
Um Al Arab School 2018.

•

Content of the annual book of the
United Arab Emirates, National
Media Council 2017.

•

Aviation Security Symposium General Authority of Civil Aviation,
May 2017.

Ou Previous Projects

•

7th Forum for Elderly Services,
Government of Sharjah Department of Social Services,
October 2018
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•

•

•

Ou Previous Projects
•

•

•
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Said Al Naciri Al Maghribi Concert,
Man Shaw, Dubai World Trade
Center, April 2017.
Media Coverage of Dubai
International Exhibition of
Government Achievements, Dubai
Government Excellence Program
(2 - 4 April 2017).
Opening Ceremony of the First West
Asia Paralympic Games, United Arab
Emirates (Sharjah - Khorfakkan),
February 2017.
Festival of Innovation and National
Day, Federal Demographic Council,
November 2016.
Risk Management Conference,
General Directorate of Residency
and Foreigners Affairs - Dubai,
December 2016.
Media Coverage of Dubai
Government Best Practices Forum,
Dubai Government Excellence
Program (25 - 26 October 2016).

•

UAE University Celebration for the
Year of Reading, October 2016.

•

2nd Fazza International
Championships for the Disabled,
Dubai Club for People of
Determination, Dubai (13 - 15
January 2016).

•

Government Innovation Forum,
General Directorate of Residency
and Foreigners Affairs - Dubai, (30
November 2015).

•

Arab Family Award Ceremony &
operetta, Arab Family Organization,
Sharjah (2014 - 2015).

•

Al Owais Creative Award 2015,
Dubai Cultural & Scientific
Association (June 2, 2015).

•

1st Asian Gathering 2015 APCs, UAE
Paralympic Committee, Abu Dhabi
(9 - 11 May 2015).
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•
•
•
•
•
•

Our Clients

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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United Arab Emirates University
General Authority of Civil Aviation
Khorfakkan Municipality
General Directorate of Residency
and Foreigners Affairs - Dubai
Dubai Government Excellence
Program
Dubai Club for People of
Determination
Khorfakkan Disabled Club
Expo 2020 Dubai
Ministry of Defense
Ministry of Interior
Ministry of Presidential Affairs
Ministry of Community
Development
The Ministry of Education
General Command of the Armed
Forces
UAE Federation of Disabled Sports
West Asia Paralympic Federation
Abu Dhabi Police
Dubai Police
Abu Dhabi Chamber
Dubai Chamber
Sharjah Chamber of Commerce
and Industry (SCCI)
RAK Chamber of Commerce and
Industry
National Media Council

• Watani Al Emarat Foundation
• Tourism and Commerce Marketing

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•

Department (DTCM), Government
of Dubai
Sharjah Commerce & Tourism
Development Authority
Dubai Electricity and Water
Authority
Sharjah Broadcasting Authority
Sharjah Book Authority
Abu Dhabi Municipality
Dubai Municipality
Dibba Al-Hosn Municipality
Department of Culture and
Tourism - Abu Dhabi
Department of Land and Property,
the Government of Dubai
Dubai Cultural & Scientific
Association
Department of Economic
Development, Government of
Dubai
Department of Economic
Development, Government of
Sharjah
Department of Economic
Development, Government of Ras
Al Khaimah
Human Resources Department;
Government of Sharjah
Abu Dhabi Sports Council

• Family Development Foundation,
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

the Government of Abu Dhabi
Supreme Council for Family Affairs,
Department of Health Education,
Sharjah
General Administration for
Children and Girls Centers, the
Supreme Council for Family Affairs,
Sharjah
Department of Culture and
Information, Government of
Sharjah
Sharjah Ladies Club
Environment & Protected Areas
Authority, Sharjah
Social Services Department,
Sharjah
Sharjah Contact Center
Hamdan Bin Mohammad Smart
University
Zayed University
Abu Dhabi Center for Technical
and Vocational Education and
Training
Dubai E-Government
Fatima College of Health Sciences
Tourism Development Committee
in Khamis Mushait / Asir, Saudi
Arabia
GCC Accounting & Auditing
Organization
19

Event Organizing Services
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Exhibitions and Stages decorations.
Providing the event’s Hall.
Main theater equipment services.
The opening ceremony organizing.
Organizing theater and operetta
performances from A to Z
(scenario, directing, production,
decoration, fashion, actors
management..).
Organizing talent competitions
and television competitions.
Audio and Lighting Devices Services.
LED Screens.
Simultaneous translation services.
Photography and television
broadcast services.
Participants and audience
welcoming services.
Dining hall services, and VIP guests
dinner.
VIP and dignitaries’ services.
Media Center Services.
Attending invitations services.

• Press conference services.
• Public relations and Media coverage
services.
• Printed materials services.
• Souvenirs.
• Banners, flags, road flags and signs
• Promotional products
• Event Website and Social networking sites.
• Honoring Trophies.
• Sponsors.
• Publicity campaigns.
• Radio and Television promo.
• Production of documentaries
(conferences, awards and opening
ceremonies)
• Tours and guests’ services.
• Providing the activities coordinators
and moderators.
• Providing and equipping exhibition
booths.
• The event’s team.
• After the event services.

خدمات تنظيم الفعاليات
	•جميع مطبوعات الفعالية
	•الهدايا التذكارية
	•البنرات واألعالم ورايات الطريق
والالفتات اإلرشادية
	•المنتجات الدعائية
	•إدارة وبرمجة الموقع اإللكتروني
ومواقع التواصل االجتماعي الخاصة
بالفعالية
	•تصميم وتوفير دروع التكريم
	•دعوة الرعاة
	•الحمالت الترويجية
	•إنتاج برومو إذاعي وتلفزيوني
	•إنتاج األفالم الوثائقية (خاص
)بالمؤتمرات وتوزيع الجوائز واالفتتاح
	•تنظيم الجوالت السياحية الخاصة
بالضيوف
	•توفير اإلعالميين ومنسقي فقرات
الفعالية
	•توفير وتجهيز أجنحة المعارض
	•فريق العمل وسكرتاريا الفعالية
	•خدمات ما بعد الفعالية

	•تنفيذ ديكورات المعارض والمسارح
	•توفير وتجهيز قاعة الفعالية
	•تجهيزات المسرح الرئيس
	•تنظيم حفل االفتتاح
	•تنظيم األعمال المسرحية واألوبريتات
، إخراج،من األلف إلى الياء (سيناريو
).. إدارة الممثلين، أزياء، ديكور،إنتاج
	•تنظيم مسابقات المواهب
.والمسابقات الفنية التلفزيونية
	•أجهزة الصوت وأجهزة اإلضاءة
LED 	•شاشات
	•الترجمة الفورية
	•التصوير والنقل التلفزيوني
	•استقبال المشاركين والحضور
	•توفير وجبات خفيفة ووجبات غداء
وتنظيم حفالت عشاء
	•خدمات الضيوف وكبار الشخصيات
	•إعداد وتجهيز المركز اإلعالمي
	•دعوات الحضور والمشاركين
	•تنظيم المؤتمر الصحافي
	•توفير التغطية اإلعالمية وخدمات
العالقات العامة
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:تجهيــزات المســرح الرئيــس
	•توفيــر كراســي وطــاوالت للضيوف
مع ضيافــة فاخرة
	•تزويد المســرح بشاشــة عــرض كبيرة
ديكورات المعارض والمســارح
:وفعاليات الطرق
	•ديكــورات األجنحة فــي المعارض
بتجهيزاتهــا الكاملــة
	•بنــاء وتجهيــز األكشــاك المختلفــة

Main theater equipment
services:
•• Providing chairs & tables
for guests with luxurious
hospitality
•• Providing the theater with a
large screen
Galleries, theaters and roads
events decoration’
•• Decorations for the exhibitions’
booths in full equipment
•• Build and equip various booths

Event Management

24

إدارة الفعاليات
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العميل:
جامعة اإلمارات العربية المتحدة
اسم ومكان الفعالية:
المسابقة الطالبية الكبرى ،مسرح
جامعة اإلمارات العربية المتحدة -
العين /فبراير  -أبريل 2019

Client:
UAE University
Event & Location:
The Great Student
competition,
 UAE University ' theaterAlAin\ February - April 2019

Client:
Tourism Development
Committee
in Khamis Mushait / Asir, Saudi
Arabia
Event & Location:
Light and color Festival,
Khamis Mushait / Asir, Saudi
Arabia 2018.

:العميل
لجنة التنمية السياحية
/في محافظة خميس مشيط
 المملكة العربية،إمارة عسير
.السعودية
:اسم ومكان الفعالية
مهرجان الضوء واللون
28

2018 في خميس مشيط
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Client:
General Civil Aviation
Authority
Event & Location:
Regional Civil Aviation
Security Symposium, Hilton
Hotel - Abu Dhabi\ May 2017

:العميل
الهيئة العامة للطيران المدني
:اسم ومكان الفعالية
الندوة اإلقليمية ألمن الطيران
/ أبوظبي-  فندق الهيلتون،المدني
2017 مايو
30
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: الفعالية
 سعيد الناصري،مان شو
:اسم ومكان الفعالية
،)الحفل االستعراضي (مان شو
،الفنان المغربي سعيد الناصري
مركز دبي التجاري العالمي
2017  أبريل/دبي

Event name :
Said Al Naciri, Man Shaw
Event & Location:
Entertainment concert (Man
Shaw) Moroccan artist Said
Al Naciri, World Trade Center Dubai\ April 2017.
32
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Client:
Arab Authority for
Agricultural Investment &
Development
Event & Location:
The Third Arab Conference
for Agricultural Investment,
Khartoum (27 - 28 February
2017)

:العميل
الهيئة العربية لالستثمار
واإلنماء الزراعي
:اسم ومكان الفعالية
المؤتمر العربي الثالث
،لالستثمار الزراعي
، 2017  فبراير28 - 27
34

 جمهورية السودان،الخرطوم
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:العميل
،مجلس الشارقة الرياضي
واالتحاد البارالمبي
لمنطقة غرب آسيا
:اسم ومكان الفعالية
دورة ألعاب غرب آسيا
/البارالمبية األولى
،خورفكان
2017  فبراير24 – 18

Client:
Sharjah Sports Council and
Paralympic Federation of
West Asia Region
Event & Location:
First West Asia Paralympic
Games, UAE (Sharjah Khorfakkan), February 2017.
36
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Client:
General Directorate of
Residency and Foreigners
Affairs - Dubai
Event & Location:
Risk Management
Conference, Sofitel Palm
Jumeirah - Dubai\ December 2016

:العميل
اإلدارة العامة لإلقامة
وشؤون األجانب بدبي
:اسم ومكان الفعالية
،منتدى إدارة المخاطر
فندق سوفتيل نخلة جميرا
38

2016  ديسمبر/ دبي-
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Client:
Federal Demographic
Council
Event & Location:
National Day celebration in
conjunction with Innovation
Week 2016.

:العميل
المجلس االتحادي للتركيبة
السكانية
:اسم ومكان الفعالية
احتفالية اليوم الوطني
بالتزامن مع أسبوع االبتكار
40

2016
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Client:
UAE University
Event & Location:
UAE University Celebration
for the Year of Reading, Main
theater of UAE University AlAin\ October 2016.

:العميل
جامعة اإلمارات العربية
المتحدة
:اسم ومكان الفعالية
 المسرح الرئيس،عام القراءة
لجامعة اإلمارات العربية
42

2016  أكتوبر/ العين- المتحدة
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:العميل
اإلدارة العامة لإلقامة وشؤون
األجانب في دبي
:اسم ومكان الفعالية
،ملتقى اإلبداع واالبتكار الحكومي
 نوفمبر/فندق جراند حياة بدبي
2015

Client:
General Directorate of
Residency and Foreigners
Affairs - Dubai
Event & Location:
Government Innovation
Forum, Grand Hyatt - Dubai,
Nov. 2015
44
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Client:
The Department of
Economic Development
Event & Location:
Honoring Top 100 Startups,
Madinat Jumeirah Arena Dubai\ November 2015

:العميل
الدائرة االقتصادية بدبي
:اسم ومكان الفعالية
، شركة ناشئة100 تكريم أفضل
/ دبي- مدينة الجميرا قاعة أرينا
2015 نوفمبر
46
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:العميل
منظمة األسرة العربية
:اسم ومكان الفعالية
حفل توزيع جائزة األسرة
-  قصر الثقافة،العربية
2015 ،2014 /الشارقة

Client:
Arab Family Organization
Event & Location:
Honoring Top 100 Startups,
Madinat Jumeirah Arena Dubai\ November 2015
48
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Client:
Arab Family Organization
Event & Location:
Arab Family Award
ceremony,
Palace of Culture - Sharjah\
2014 - 2015

:العميل
منظمة األسرة العربية
:اسم ومكان الفعالية
حفل توزيع جائزة األسرة
/ الشارقة-  قصر الثقافة،العربية
2015 ،2014
50
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العميل:
مؤسسة سجايا فتيات الشارقة
وشباب ناشئة الشارقة
اسم ومكان الفعالية:
فعالية تي ديكس لليافعين،
حديقة المجاز
الشارقة 11 ،أبريل 2015

Client:
Sajaya Young Ladies of
Sharjah & Sharjah Youth
Event & Location:
TEDx Youth Activity,
 Al Majaz ParkSharjah\ April 11, 2015
53

52

Client:
UAE Disabled Sports
Federation & UAE Paralympic
Committee in cooperation with
the Asian Paralympic Committee
Event & Location:
1st Asian Gathering 2015
APCs, Yas Viceroy - Abu
)Dhabi\ (9 - 11 May 2015
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العميل:
اتحاد اإلمارات لرياضة المعاقين
واللجنة البارالمبية اإلماراتية بالتعاون
مع اللجنة البارالمبية اآلسيوية
اسم ومكان الفعالية:
مؤتمر واجتماع الجمعية
العمومية للجنة البارالمبية
اآلسيوية ،فندق فايسروي جزيرة
ياس  -أبوظبي 28 ،نوفمبر – 4
ديسمبر 2014م
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The Latest Equipment
•• LED screens of various sizes.
•• Audio & Lighting equipment.
•• Truss & Crane.
•• Integrated translation apparatus and equipment.
•• High quality TV filming & photographic cameras.
•• Various furniture (sofa, luxury leather seats, wooden

chairs, large tables, coffee tables).
•• Stage and platform construction equipment.
•• Various sizes tents with full furniture.
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خدمـات تأجير المعدات
. بمختلف األحجامLED • •شاشات عرض
.ومعدات صوت وإضاءة
• •أجهزة
ّ
. وكرين،• •تراس
.ومعدات ترجمة متكاملة
• •أجهزة
ّ
.• •كاميرات تصوير تلفزيوني وفوتوغرافي عالية الجودة
، كراســي خشــبية، مقاعــد جلــد فاخــرة،ـوع (صوفــا
ّ • •أثــاث متنـ
) طــاوالت قهــوة،طــاوالت كبيــرة
.والمنصات
معدات بناء المسارح
• •
ّ
ّ
.• •خيم متنوعة األحجام مع أثاثها الكامل
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Audio Devices
•
•
•

Speakers
Microphones
Mixer

أجهزة الصوت

• •
• •ميكروفونات
• •ميكسر

مكبرات صوت
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أجهزة اإلضاءة

• •
• •موفينغ هيد
• •تراس وكرين
إل إي دي بار

Lighting devices
•
•
•
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LED Bar
Moving Head
Truss & Crane.
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Simultaneous translation
• Translation booths
• Headphones
• Professional Interpreters

الترجمة الفورية
• •غرف ترجمة
• •سماعات رأس
• •مترجمون محترفون

62
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LED شاشات عرض
بمختلف األحجام
•شاشات داخلية
وخارجية
•شاشات تلفزيون
•أحجام متنوعة
حسب الطلب

LED screens of various sizes
•
•
•

64

Indoor & outdoor screens
TV screens
Assorted customized sizes
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•
•
•

Public Relations Services

• Preparation of public relations
plans.
• Publishing magazines in various
specializations.
• Managing websites and social
networking pages.

• Preparation of press publications.
• Providing video filming &
photographic services.
• Supervision and managing the
press conferences for the various
events.

• Media management for the
exhibitions and events that the
Company involved in.

• Corporate identity services:

• Various media consulting.

• Institutional identity design and all
types of publications.

• Designing publicity campaigns
and implementation them.
• Processing and providing press
coverage for all events in both
Arabic and English.
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خدمـات العالقات العامة

• Logos Designing.

• High quality printing (Letterhead,
Business Card, Folder, Notebook).

	•اإلشراف على تنفيذ المؤتمرات
الصحفية لمختلف األنشطة
والفعاليات
،	•خدمات الهوية المؤسسية
:تشمل
	•تصميم الشعارات
	•تصميم الهوية المؤسسية وجميع
أنواع المطبوعات
	•تنفيذ المطبوعات بجودة عالية
 دفتر، فولدر، بزنس كارد،(لتر هيد
)مالحظات

	•إعداد خطط العالقات العامة
تخصصاتها
	•إصدار المجالت بمختلف
ّ
	•إدارة المواقع اإللكترونية وصفحات
التواصل االجتماعي
	•اإلدارة اإلعالمية للمعارض والمناسبات
	•تقديم االستشارات اإلعالمية المتنوعة
	•تصميم وتنفيذ الحمالت الترويجية
	•توفير التغطيات الصحفية لجميع
الفعاليات باللغتين العربية واإلنجليزية
	•إعداد النشرات الصحفية
	•تقديم خدمات تصوير الفيديو
والتصوير الفوتوغرافي
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التصوير والنقل التلفزيوني

• •

تصوير الفعالية منذ اللحظة األولى
وح ّتى لحظة الختام

• •
• •التصوير الفوتوغرافي للفعاليات
المونتاج واإلخراج الفني

Photography and television
broadcast
•

•
•
68

Since the beginning; until
the conclusion, all of the
activities will be shot
Montage and Art
Direction
Photography for events
69

المركز اإلعالمي

• •

تجهيز مركز إعالمي متكامل مع
جميع مستلزمات العمل اإلعالمي

المؤتمر الصحافي

• •

عقد مؤتمر صحافي قبل الفعالية
بفترة كافية

Media Center
• preparing an entirely media
center with all requirements
for the media work
Press conference
• Holding a press conference
before the event in advance
70
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Printed materials
• Event’ identity design
• Printing all publications
for the event

المطبوعات

• •

تصميم هوية خاصة
بالفعالية

• •

طباعة جميع المطبوعات
الخاصة بالحدث

72
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الهدايا التذكارية

• •

تقديم مجموعة من الهدايا

التذكارية للضيوف والمشاركين

• •

طباعة شعار الفعالية وشعارات
الجهات الراعية على الهدايا

Souvenirs:
• Providing a range of
souvenirs for guests and
participants
’• Printing Event’s & sponsors
logos on the souvenirs
75
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المتعاملون

	•جامعة اإلمارات العربية المتحدة
	•الهيئة العامة للطيران المدني
	•بلدية خورفكان
	•اإلدارة العامة لإلقامة وشؤون األجانب
بدبي
	•برنامج دبي لألداء الحكومي المتميز
التابع لألمانة العامة للمجلس
التنفيذي بإمارة دبي
	•نادي دبي ألصحاب الهمم
	•نادي خورفكان للمعاقين
	•إكسبو دبي 2020
	•وزارة الدفاع
	•وزارة الداخلية
	•وزارة شؤون الرئاسة
	•وزارة تنمية المجتمع
	•وزارة التربية والتعليم
	•القيادة العامة للقوات المسلحة
	•اتحاد اإلمارات لرياضة المعاقين
	•االتحاد البارالمببي لمنطقة غرب آسيا
	•شرطة أبوظبي
	•شرطة دبي
	•غرفة أبوظبي
	•غرفة تجارة وصناعة دبي
	•غرفة تجارة وصناعة الشارقة
	•غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة

	•المجلس الوطني لإلعالم
	•مؤسسة وطني اإلمارات
	•هيئة التسويق التجاري والسياحي،
حكومة دبي
	•هيئة اإلنماء التجاري والسياحي
بالشارقة
	•هيئة كهرباء ومياه دبي
	•هيئة الشارقة لإلذاعة والتلفزيون
	•هيئة الشارقة للكتاب
	•بلدية أبوظبي
	•بلدية دبي
	•بلدية مدينة دبا الحصن
	•دائرة الثقافة والسياحة  -أبوظبي
	•دائرة األراضي واألمالك ،حكومة دبي
	•ندوة الثقافة والعلوم بدبي
	•دائرة التنمية االقتصادية ،حكومة دبي
	•دائرة التنمية االقتصادية ،الشارقة
	•دائرة التنمية االقتصادية ،حكومة
رأس الخيمة
	•دائرة الموارد البشرية ،حكومة
الشارقة
	•مجلس أبوظبي الرياضي
	•مؤسسة التنمية األسرية ،حكومة
أبوظبي

	•المجلس األعلى لشؤون األسرة ،إدارة
التثقيف الصحي ،الشارقة
	•مراكز األطفال والفتيات ،المجلس
األعلى لشؤون األسرة ،حكومة
الشارقة
	•دائرة الثقافة واإلعالم ،الشارقة
	•نادي سيدات الشارقة
	•هيئة البيئة والمحميات الطبيعية،
الشارقة
	•دائرة الخدمات االجتماعية ،الشارقة
	•مركز الشارقة لالتصال
	•جامعة حمدان بن محمد الذكية
	•جامعة زايد
	•مركز أبوظبي للتعليم والتدريب
التقني والمهني (أكتيفيت)
	•حكومة دبي اإللكترونية
	•كلية فاطمة للعلوم الصحية
	•لجنة التنمية السياحية في محافظة
خميس مشيط /إمارة عسير ،المملكة
العربية السعودية
	•هيئة المحاسبة والمراجعة لدول
مجلس التعاون الخليجي ،المملكة
العربية السعودية
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	•محتوى الكتاب السنوي لدولة اإلمارات
العربية المتحدة ،المجلس الوطني
لإلعالم 2017

	•مؤتمر إدارة المخاطر ،اإلدارة العامة
لإلقامة وشؤون األجانب بدبي،
ديسمبر 2016

	•ندوة أمن الطيران – الهيئة العامة
للطيران المدني ،مايو 2017

	•التغطية اإلعالمية الخاصة بمنتدى
دبي ألفضل الممارسات الحكومية،
برنامج دبي لألداء الحكومي المتميز
( 26 – 25أكتوبر 2016م).

	•حفل سعيد الناصري مغربي مان شو
 مركز دبي التجاري العالمي ،أبريل2017

مشاريعنا السابقة

	•التغطية اإلعالمية الخاصة بمعرض
دبي الدولي لإلنجازات الحكومية،
برنامج دبي لألداء الحكومي المتميز
( 4 – 2أبريل .)2017
	•المؤتمر العربي الثالث لالستثمار
الزراعي (غذاؤنا ..مسؤوليتنا) ،الهيئة
العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي،
الخرطوم /السودان ،فبراير 2017

	•حفل جامعة اإلمارات بمناسبة عام
القراءة ،أكتوبر 2016
	•بطولة فزاع الدولية الثانية للقوس
والسهم لذوي اإلعاقة ،نادي دبي
للمعاقين ،دبي ( 15 – 13يناير .)2016
	•ملتقى اإلبداع واالبتكار الحكومي،
القيادة العامة لإلقامة وشؤون
األجانب ،دبي ( 30نوفمبر .)2015
	•حفل أوبريت جائزة األسرة العربية
للعامين المتتاليين ،2015 - 2014
منظمة األسرة العربية

	•حفل افتتاح دورة ألعاب غرب آسيا
البارالمبية األولى ،دولة اإلمارات العربية
المتحدة( ،الشارقة – خورفكان)،
فبراير 2017

	•حفل جائزة العويس لإلبداع ،ندوة
الثقافة والعلوم ،دبي ،مايو 2015

	•احتفالية أسبوع االبتكار واليوم
الوطني ،المجلس االتحادي للتركيبة
السكانية ،نوفمبر .2016

	•انتخابات واجتماع الجمعية العمومية
للجنة البارالمبية اآلسيوية ،أبوظبي،
مايو 2015
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	•المسابقة الطالبية الكبرى ،جامعة
اإلمارات .2019
	•البرنامج الدولي لقادة الطيران المدني
.2019
	•تحرير مجلة مرسى خورفكان التابعة
لبلدية مدينة خورفكان (األعوام:
.)2019 - 2018

مشـاريعنــــا السابقـــة

	•خدمات العالقات العامة الخاصة
ببرنامج دبي لألداء الحكومي المتميز
التابع لألمانة العامة للمجلس
التنفيذي إلمارة دبي (األعوام– 2015 :
.)2018 - 2017 – 2016
	•تحرير وطباعة مجلة رسالة التميز
الخاصة ببرنامج دبي لألداء الحكومي
المتميز التابع لألمانة العامة للمجلس
التنفيذي إلمارة دبي (األعوام– 2016 :
.)2018 - 2017
	•حفل اليوم الوطني ،وزارة الدفاع،
ديسمبر .2018
	•حفل اليوم الوطني ،مركز الشارقة
لالتصال ،ديسمبر .2018
	•ندوة ماهية الشركات متعددة
الجنسيات ،هيئة المحاسبة والمراجعة

لدول مجلس التعاون الخليجي ،دبي،
ديسمبر 2018
	•ملتقى خدمات كبار السن السابع،
دائرة الخدمات االجتماعية في
الشارقة ،أكتوبر 2018
	•تنظيم بطوالت فزاع ،نادي دبي
ألصحاب الهمم (األعوام – 2017
)2019 - 2018
	•تنظيم مبادرة سياسات من الشباب،
إدارة الحوكمة المؤسسية والمخاطر،
اإلدارة العامة لإلقامة وشؤون األجانب
بدبي ،يونيو 2018
	•مهرجان الضوء واللون ،لجنة التنمية
السياحية في محافظة خميس
مشيط /إمارة عسير ،المملكة العربية
السعودية2018 ،
	•حفل تكريم متطوعي الجمعيات
الداعمة للصحة ،إدارة التثقيف
الصحي في المجلس األعلى لشؤون
األسرة ،الشارقة 2018
تخرج (عام زايد) ،مدرسة أم
	•حفل
ّ
العرب 2018
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رسالتنا هي أن نسهم في تعزيز مكانة
دولة اإلمارات العربية المتحدة في

رســـالتـنــا

مجال تنظيم الفعاليات على المستوى
نقدم خدماتنا بأعلى
العالمي ،وأن ّ
معايير الجودة واإلبداع واالبتكار وبما
يل ّبي سعادة وطموحات وتط ّلعات
عمالئنا الكرام.
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أهـدافنـــا

تنظيم الفعاليات المتنوعة بأعلى
معايير الجودة واإلبداع واالبتكار وبما
التطور التكنولوجي وثورة
يتواكب مع
ّ
االتصاالت الحديثة.
تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين
وتحقيق سعادتهم ورضاهم.
توسيع نطاق عمل الشركة ليشمل
جميع دول مجلس التعاون الخليجي
والمنطقة عامة.
المساهمة في تكريس مكانة دولة
اإلمارات العربية المتحدة كمركز عالمي
لتنظيم واستضافة الفعاليات المهمة.
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تتخصص (إبداع اإلمارات) بتنظيم
ّ
جميع أنواع الفعاليات من مؤتمرات
ومنتديات ومسابقات وجوائز ومعارض
ومهرجانات في جميع التخصصات
الثقافيـــــة والترفيهيــــة والرياضيــــة
واالقتصادية.

تخــصـصـنـــا
ّ

تقدم الشركة خدمات العالقات
كما ّ
العامة والهوية المؤسسية ،وإصدار
مختلف أنواع المجالت والمطبوعات،
إضافة إلى خدمات التغطية اإلعالمية
والتصوير التلفزيوني والفوتوغرافي
وإدارة المواقع اإللكترونية ومواقع
التواصل االجتماعي.
معدات وتجهيزات
وتمتلك الشركة
ّ
تقنية حديثة ،وتقوم بتوفير األثاث
وأعمال الديكور وتقديم خدمات تأجير
المعدات.
ّ

86

تمهـيـــــد

تعتبر شركة (إبداع اإلمارات لتنظيم
الفعاليات) واحدة من الشركات
اإلبداعية التي تنشد التطوير الدائم
التقدم
في أساليب العمل ،وتراعي
ّ
التكنولوجي في مجال تنظيم
الفعاليات ،كما تواكب الثورة المعرفية
الحديثة في تقديم خدماتها وفق
أحدث المعايير وبأعلى درجات الجودة
واإلبداع واالبتكار.
انطلقت الشركة على أرض دولة
اإلمارات العربية المتحدة ،حيث يقع
مقرها الرئيس في إمارة دبي ،ولها فرع
ّ
ّ
لكن نطاق عملها
في إمارة أبوظبي
يشمل جميع اإلمارات ،إضافة إلى دول
مجلس التعاون الخليجي.
88

المحتــويات

				
تـــمــهــــيــد
				
تخصصنا
ّ
				
أهدافنــا
				
رسالتنـا
			
مشاريعنا السابقة
				
عمالؤنا
		
خدمات تنظيم الفعاليات
		
خدمات تــأجيـــر المعـدات
		
خدمـات العالقـات العامـة

88
86
84
82
80
76
21
57
67

