




المحتويات



الرؤية والرسالة 
والقيم



الرسالة

راق هي الكيان المتكامل فيبتكون 

وتقدموالمعارض، تنظيم الفعاليات

.دةبكل سرعة وجوخدماتها التنافسية

الرؤية والرسالة والقيم

الرؤية

ظيم الرواد في صناعة وتنبراقبأن نكون في 

يار وإقليميا، وأن نكون الخالفعاليات محليا

2030األول في قطاع المعارض في عام 

القيم

استقينا قيمنا من البرق

تعني لنا التسارع.. فالسرعة واالنجاز 

يعني لنا الجودة.. واللمعان والبريق 

يعني لنا الشفافية.. الصفاء والنقاء 



اخترنا
منبراقاخترنا االسم 

ألننا نتشارك معه في( برق السماء)

االبراق-السرعة -الضياء 



ىعلبناءتأسيسهاتممستقل،كيانذاتتعاونيةجمعية￮

14/مرقمالملكيبالمرسومالصادرالتعاونيةالجمعياتنظام

هـ14/03/1429بتاريخ

ةاالجتماعيوالتنميةالبشريةالمواردوزارةفيمسجلة￮

.هـ15/07/1441وتاريخ337برقم

والمهرجاناتوالمؤتمراتالمعارضتنظيمخدماتتقدم￮

يفوالشركات،والمؤسساتالحكوميةللجهاتوالفعاليات

المناسباتاقامةتنظيموكذلكالمملكةأنحاءكافة

.الخاصةواالحتفاالت

افةالثقلتصدير"براق"لـا  مقرالرياضتكونبأناخترنا￮

.والعالمللمملكةالمعارضتنظيمصناعةفيالتعاونية



أهداف الجمعية



أهداف 
الجمعية

تنظيم المعارض والمؤتمرات والمهرجانات•

تقديم الدراسات واالستشارات في قطاع المعارض•

إنشاء وادارة وتشغيل مراكز المعارض والمؤتمرات•

ة مع الجهات والمؤسسات الحكوميبناء الشراكات •



ما يميزنا



ما يميزنا

أول جمعية تعاونية في قطاع المعارض والمؤتمرات•

إدارة وقيادة وتنظيم فريق نسائي محترف ومتمكن•

D Mapping3تقديم العروض التفاعلية بتقنية •

Outdoor( الفعاليات الخارجية)كرفاناتتوفير •

وخدمة تنظيم الوفود على أعلى vipاسطول السيارات •

مقياس



المعارض



تحديد األهداف من إقامة المعرض والعمل على تحقيقها•

تجهيز المكان المناسب للمعرض حسب الزمن والمتطلبات•

العمل على استقطاب الرعاة والممولين للحدث أو الفعالية•

إصدار التصاريح المطلوبة من الجهات ذات العالقة•

تصميم ديكورات المعارض حسب هوية المعرض•

توفير الخدمات اللوجستية واإلعالمية•

ادارة وتنظيم الحشود•

المعارض



المؤتمرات



تنظيم وإدارة الفعاليات والمهرجانات التراثية•

تصميم الهوية التراثية الخاصة بالفعالية•

نشارك في حفظ التراث والموروث من الضياع•

دراسة الفعاليات التراثية وأعداد البرامج الخاصة بها•

استقطاب رعاة خاصة بمثل هذه الفعاليات•

اعداد المنصات المصاحبة للفعاليات التي تعني بالتراث•

المشاركة مع الجهات التي تعمل على أحياء الفعاليات التراثية•

المؤتمرات



ةالفعاليات التراثي



التخطيط الفعال للمؤتمر والمبني على مقاييس ومعايير عالمية•

بناء المنصات للخدمات اإللكترونية لخدمة المؤتمر•

تجهيز المؤتمر بأحدث األجهزة للمتحدثين والمشاركين•

اعداد التقارير الالزمة بعد نهاية كل مؤتمر•

vipخدمة البروتوكوالت وال •

الفعاليات التراثية



الفعاليات الترفيهية 
والرياضية



.وميةتنظيم الفعاليات الرياضية والترفيهية بالهيئات والجهات الحك•

.تجهيز وتنظيم وتنسيق البطوالت واالحداث الرياضية•

.تنظيم وإدارة واعداد وتطوير وإنتاج المحتوى الترفيهي•

.ابتكار واعداد وتنفيذ األفكار الرياضية والترفيهية •

.تجهيز وتنظيم الحمالت الترفيهية والسياحية الداخلية•

الفعاليات الترفيهية والرياضية



الخدمات اللوجستية



وخدمة تنظيم الوفود على أعلى مقياسvipاسطول السيارات •

مع سائقين مدربين vipلدينا اسطول بري متمثل في سيارات فئة •

بكفاءة عالية وأسطول جوي متمثل في طائرات خاصه مزود بأعلى 

(دولي ومحلي)مواصفات الفخامة شامله الضيافة 

توفير الطائرات الخاصة حسب الطلب إما ألغراض العمل أو الرفاهية•

توفير اليخوت الخاصة •

حة توفير فنادق من فئة خمس نجوم لتوفير أقصى اقصى سبل الرا•

اليات توفير طاقم متكامل من المنظمين والكوادر البشرية لخدمة الفع•

هدافوالمؤتمرات بخبره واسعه ومتمكنة في إدارة الفعالية وتحقيق اال

الخدمات اللوجستية















ننهض..نبتكر ..نبدع .. معا 


