




The idea behind establishing Qatari Media House was to house expertise in 
the different areas across the media spectrum . such expertise would then 
be mobilized to fulfill the aspirations of the House founders , which is to 
make each client feel at home. Starting from the warm reception , good 
listening , putting an idea together , converting it into a visible design and       
eventually into a high-quality product that satisfies the client, and the House.

كانــت الفكــرة مــن وراء تأســيس بيــت اإلعــام القطــري أن يكــون بيتــً يجمــع بــن جدرانــه خــراء 
يف جميــع جمــاالت قطــاع اإلعــام ، ليشــكلوا معــً أســرة بيــت اإلعــام القطــري ، ويعملــوا ســويً 
 ، بيتــه  يف  وكأنــه  عميــل  كل  يشــعر  أن  وهــو   ، لتحقيقــه  البيــت  أنشــئ  الــذي  الهــدف  خلدمــة 
فكــرة  جمــرد  مــن  احتياجاتــه  حتويــل  ثــم   ، االســتماع  وحســن   ، االســتقبال  حفــاوة  مــن  بــدءًا 
. ويرضينــا  يرضيــه  الــذي  اجلــودة  مبســتوى  التنفيــذ  مرحلــة  إىل  وصــواًل   ، مرئــي  تصميــم  إىل   ،



Al Adaam.. History of a Nation

Qatar’s flag - the symbol of pride and dignity - flies high in the sky of our beloved Qatar, with its pur-

ple-red (maroon) and white, to stimulate our enthusiasm and dignity, and inspire our admiration for the 

history of this country and the glories of its people. Indeed, the flag connects our present to our past, 

and instills in us the  sense of belonging and loyalty to our great country.

This flag has a unique story and a long history behind its current form, which is engraved in our hearts 

and memories.

األدعم.. تاريخ وطن
يرفــرف العلــم القطــري - رمــز العــزة والفخــار، بلونيــه األحمــر األرجــواين )العّنابــي(- واألبيــض يف ســماء 
ــد  ــخ هــذا البل ــزاز بتاري ــات االعت ــا أســمى آي ــة ليثــر يف نفوســنا احلماســة والكرامــة ويلهمن قطــر احلبيب

ــا العظيــم. ــا روح االنتمــاء والوفــاء لــراب وطنن ــا، ويرســخ فين ــا مباضين ــه، وليصــل حاضرن وأجمــاد أهل
ولهذا العلم قصة، وتاريخ طويل سبقه، حتى وصل إلينا بشكله احلايل احملفور يف قلوبنا وذاكرتنا.



نتميز ٫٫
بابتــكار وتصميــم وتصنيــع 
ــا واحتفــاالت  وتنفيــذ هداي
وفعاليــات اليــوم الوطنــي 

علب اليوم الوطني	 
هدايا اليوم الوطني	 
مطبوعات اليوم الوطني	 
تنظيم فعاليات	 
احتفاالت القبائل	 
بوابات ومسارح	 
توزيعات اليوم الوطني	 

•	 National	Day	Boxes
•	 National	Day	Gifts
•	 National	Day	Publications
•	 Events	Organizing
•	 Tribal	Celebrations
•	 Gates	and	Theaters
•	 National	Day	Distribution





رؤيتنا :
تقــدمي  يف  األول  القطــري  اإلعــام  بيــت  يكــون  أن 
جــودة احملتــوى لــك مــن خــال القنــوات اإلعاميــة 

. اخملتلفــة 
مهمتنا :

إبــراز وجــود بيــت اإلعــام القطــري مــن خــال إبــراز 
توجيــه  يف  واملســاعدة  القطريــة  الثقافــة  هويــة 

. لألفضــل  اجملتمــع 
قيمنا :

االلتزام بفن العمل وجودته .
اإللتزام :

نلتزم دائمً بتقدمي األفضل .
التقدير :

نقدر شغف موظفينا لتحقيق طموح عمائنا .
النجاح :

جناح عمائنا هو جناحنا .
النزاهة :

نلتزم بالدين املعاملة وهو مبدأ تعاملنا .
اإلستدامة :

نعمــل علــى اإلســتدامة يف تقــدمي العمــل اإلعامــي 
يف مســتقبل جمتمعنــا الــذي نعمــل مــن أجلــه .

Vision :
to be the first Qatari media house to provide quality 
of content across media platforms , that reflects the 
Qatari ethics and norms .

Mission :
to strengthen our existence in Qatar , leading to         
identify and impose the Qatari culture image reflects 
in all media work that leads to change the society into 
a better one. Media created to drive people , we are 
the way to the best. 

Values :
we accept people as they are , no difference no      
boundaries .

Commitment:
 we are Commitment to workmanship and quality.

Recognition :
we recognize our people passion for achievement .

Successful:
being a part of our customers success is our success .

Integrity :
we are keen for the ethics and it drives our decision .

Sustainability :
we are committed to sustain the future of the                  
community that we are working for .
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لتوفر كافة احتياجات

جميــع  لــك  نوفــر 
اخلدمــات الدعائيــة 
بكافــة  واإلعانيــة 
ســواء  أنواعهــا 
أو  منهــا  اجلاهــزة 
اخلــاص  التصنيــع 
ــد   ــقف واح ــت س حت

.
ابتــكار  مــن  بدايــة 
ــات  ــعار والورقي الش
الدعائيــة  والهدايــا 
واللـــــوحــــــــــــــــــات 
وامللـصـقـــــــــــــــات 
والواجهــة الداخليــة 
واخلارجيــة انتهــاءًا بالتنفيــذ والتســليم بدقــة وجــودة عاليــة.

نوفــر لــك اخلدمــات الرقميــة مــن تصميــم املواقــع وصفحات 
التواصــل اإلجتماعــي وإعانــات الشــبكة العنكبوتية.

بأعمالــك  لــك حلــوال إعانيــة متكاملــة لرنتقــي معــً  نوفــر 
اخملتلفــة. وأنشــطتك 

لدينــا فريــق عمــل متكامــل ومتخصــص لنواكب تطــور األعمال 
بــكل حرفية .



حمات تسويقية متكاملـة .	 
دراسـات عـامـة تسـويقيــة .	 
تســـويــق إعــامي شــامــل .	 
تنظيــم التسـويـق السنــوي .	 
تسـويق منتجات الشركات .	 
خطـط تسـويـقـيـة جـديـدة .	 

• Integrated marketing campaigns.
• General Marketing Studies.
• Comprehensive media marketing.
• Annual Marketing Planning .
• Corporate Products Marketing.
• Newest Marketing Plans.





- نقــدم لكــم ارقــى التصاميــم املتوافقــة مــع أحــدث أنظمــة 
ــتخدام  ــت باس ــع االنرن ــزة ملواق ــف األجه ــى خمتل ــرض عل الع

اقــوى لغــات الرجمــة مــع توفــر الدعــم الفنــي للموقــع .

• Nop Commerce
• WordPress
• Static  web
• Digital  Marketing
• Magento
• ASP.NET
• Database
• Web Platform
• E-Commerce
• CustomizedWebsite
• domain/Server
• Search engine optimization (SEO)

php, asp, html, css, JavaScript     تصميم مواقع االنرنت
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• A team that specializes in the execution 
and manufacture of 3D works, characters,                   
3D Booth, theaters and various events.

• Advanced technologies, modern materials 
and innovative ideas.

• High precision laser cutting and engraving.
• LED lighting for bright and bright colors.

فريــق عمــل متخصــص يف تنفيــذ وتصنيــع األعمــال 	 
ثاثيــة األبعــاد واألحــرف البــارزة والبارتشــن واملســارح 

ــة. ــات اخملتلف والفعالي
تقنيات متطورة وخامات حديثةوأفكار مبتكرة .	 
قص وحفر بالليزر عايل الدقة ٫	 
إضاءة LED أللوان براقة وزاهية .	 

3D Board



تصميم وتنفيذ اللوحات اإلعانية واإلرشادية بأنواعها .	 
تنظيم وجتهيز املعارض واملؤمترات .	 
 	. 3D تصميم وتنفيذ اللوحات اإلعانية النافرة
تصميم وتنفيذ اإلستاندات اإلعانية .	 
تصميم وتنفيذ املسارح .	 

• Design and Implementation of Billboards and Extension of all kinds. 
• Organization and Processing of Exhibitions and Conferences.
• Design and Implementation of 3D Billboards.
• Design and Implementation of Advertisements Stands.
• Design and Implementation of Backdrop & Stages.

Our Services & Products

We are able to share with you the efforts and time to enhance your business.
نوفر عنك عناء الوقت واجلهد لتطوير أعمالك



نشاركك
صناعة الحدثلتوفير كافة احتياجاتك لتسويق وتط

 Let’s plan it Together
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Let’s plan it t
ogether

Together

تنظيم 
وتنـفــــــــــيذ 

املعــــــــــــــــــــارض 
واملؤمترات والفعاليات .

حمــــات تســـويقــــية متكــاملـــة .
تســــــــــويــــق إعـــــــــامـــي شـــــــــــامــل .

تنـظــيــــــــم التســـــــــــــويـــــق السـنـــــــــــــــــوي .

نشاركك
صناعة الحدثلتوفير كافة احتياجاتك لتسويق وتط

Let’s plan it Together

Organizing, management & implementation 
of exhibitions, conferences and events,

Integrated marketing campaigns,
Comprehensive Marketing          

Communication, 
Annual Marketing 

Planning,

المعارض والمؤتمرات

Exhibitions &
 Events



صناعة الحدثلتوفير كافة احتياجاتك لتسويق وتط



 	. FULL HD  نقدم لكم خدمات تصميم ومونتاج وإخراج الفيديو بأعلى جودة ومبنتهى االحرافية واالبداع
تصميــم ومونتــاج اإلعانــات و الفيديوهــات لتعمــل علــى جميــع األجهــزة مثــل الكمبيوتــر والــاب تــوب واجلــوال 	 

واآليبــاد والتابلــت  .
تصميم اإلعانات والفيديوهات جلميع مواقع التواصل اإلجتماعية مثل االنستجرام واليوتيوب والفيس بوك .	 
تصميم فيديوهات اإلنفوجرافيك بجميع انواعها. 	 
نستخدم أحدث التقنيات والرامج يف مونتاج وإخراج الفيديو .	 
إدخال املؤثرات السمعية والبصرية.	 
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مونتاج األفالم

• We offer you the services of design, editing and video output of the highest quality and the 
most professional and creative FULL HD.

• Design and edit ads and videos to work on all devices such as computer, laptop, laptop, 
iPad and tablets.

• Design ads and videos for all social networking sites such as Instagram, YouTube and       
Facebook.

• Design of Infographic Videos of all kinds.
• We use the latest technology and software in video editing and editing.
• Introducing audio and video effects.







الفليكـس والبنـــرات	 
لـوحــــــات الطــــــــرق	 
اللــوحــات اإلعـــانيـة	 
األعـــــــــــــــــــــــــــــــام	 
الـيـــونـيــفـــــــــــــــورم	 
األكــــــــــــــــــــــــــيـاس	 
الهــــدايا الدعـــائـــية	 
املطبوعات الورقـية	 
الــــــــــــــــــــــــــرول أب	 
بــــــــــــــــــــــــــــــوب أب	 
الكـــتـــب والـمـجـات	 

• lex & Banner Printing
• Indoor & Outdoor Printing
• Decals Sticker
• Street Signs
• Sign Boards
• Flags
• Uniform
• Gift Items
• Offset Printing
• Roll-Up Stand
• Books & Magazines








