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التزامنــا لعمالءنــا هــو عمــق ثقافتنــا .. ونذهــب إلــى أبعــد الحــدود لذلــك بمواكبــة التطــورات فــي مجــال 
اNعــالن بمــا يخــدم اJعمــال التجاريــة.

وJننا نؤمن أن نجاح العميل هو نجاحنا، .. لذا نفكر بإبداع و حماسنا مستمر.

دوما نعمل على تقديم الفكر .. بقالب الفن
بتلبية المتطلبات وتوفير الحلول المبتكرة والقيام بحق العمل وفقا الحتياجاته.

والمؤسســات  اJفــراد  احتياجــات  تلبــي  إبداعيــة  بأفــكار  البصريــة  الفنــون  خدمــات  وتقديــم 
االتجاهــات. بمختلــف 

ملاذا تنوين العربية ؟

ماذا تقدم تنوين العربية ؟

Why Tnween Al Arabiah ?

What do you offer ?
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خدماتنا ..
Our Services

صناعة العالمة التجارية
Trademarks industry

التصــميــم و الطبــاعة 
Design & Printing

 Cالتصـــويـــر الفـــوتـــوغـــرا
Photography Studios

االنـــــــتـــــاج املــــــرئـــي
Media Production

املواقع اMلكKونيــــة 
Web Site Design



صناعة العالمات التجارية
Trademarks industry
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هوية مKو مكة
ضمــن الخطــة التطويريــة للبنيــة التحتيــة لمكــة المكرمــة والتــي تهــدف لتســهيل وتيســير 
المواصــالت لضيــوف بيــت اm الحــرام ولســكان مكــة أتــى مشــروع (متــرو مكــة) والــذي تشــرف 

عليــه أمانــة العاصمــة المقدســة، قمنــا بابتــكار وصناعــة الهويــة البصريــة للمشــروع.
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Grill Day هوية مطاعم
قمنــا بصناعــة الهويــة البصريــة بمــا يتناســب مــع توجــه المطعــم وتخصصــه بتقديمــه 

لtطعمــة المكســيكية واJمريكيــة. 
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هوية مهرجان فكرجني لSبداع
مهرجــان شــبابي متنــوع مختــص فــي اNبــداع، قمنــا بابتــكار الهويــة بشــكل شــبابي للتماشــي مــع 
مضمــون البرنامــج وذلــك بتجســيد كلمــة فكرنجــي بشــكل وتفاصيــل عقــل االنســان باالضافــة 

الــى رســم مجموعــة شــخصيات فكرنجــي الشــخص المفكــر المبــدع .



هوية شركة مارثون للسياحة
هــي شــركة ســياحية تعمــل بثــالث تخصصــات وهــي الســياحة العالجيــة و ســياحة اJعمــال و 
ســياحة االســتمتاع و المغامــرة قمنــا بابتــكار هويتهــا بتجســيد فكــرة الدليــل الســياحي و الــذي 

ــار وجهتــك الســياحية. ــون تســاعدك فــي اختي يرمــز بالخارطــة حيــث ان مارث
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التصــميــم و الطبــاعة 
Design & Printing
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 Cالتصـــويـــر الفـــوتـــوغـــرا
Photography Studios
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االنـــــــتـــــاج املــــــرئـــي
Media Production



انفوجرافيك 
قطاف و صيدلية الدواء

امسح الكود
ملشاهدة الفيديو

امسح الكود
ملشاهدة الفيديو

انفوجرافيك 
مكتبة جامعة امللك عبد العزيز
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انفوجرافيك 
C مدينته

امسح الكود
ملشاهدة الفيديو

امسح الكود
ملشاهدة الفيديو

انفوجرافيك 
تعريفي بشركة ريثنكرز
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املواقع اMلكKونيــــة 
Web Site Design



موقع مصنع جمارة اخلk للتمورموقع الداعية مصطفى حسني
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موقع شركة احلياة الطيبة للتمويلموقع شركة ريثنكرز لتنمية اMبداع
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عمالء .. سعدنا بخدمتهم






