
Ketchup & mustard 

salt & pepper. 

Each can stand alone and serve a purpose but,

using both at the same time can deliver some 

incredibly desirable results.

That's why we look at design 

as only half the battle 

and Marketing the other half.

W E L C O M E  T OHi



We Start
كانت البداية

األول في قطاع خدمات األعمال  املركز 
كأفضل منشأة واعدة

First place in the business 
services sector as the best and 

promising facility

We are in Forbes cover
رواد األعمال األكثر إبداعاً 

باململكة

Best Advertising & 
Marketing Agency MEA 
Business Awards- UAE
أفضل وكالة دعاية و تسويق

األمارات-جائزة ميا لقطاع األعمال

From 2009 up to t now…

What we did So far ? 











We drink 8250 cup of coffee 

We work 33000 hours

We deliver 630 Projects  

We have 380 happy clients 

We sponsor 6 Charity campaign 

ساعة33000عملنا 

كوب قهوة8250شربنا 

مشروع630نفذنا 

عميل380أسعدنا 

حمالت خيرية6رعينا 
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ARTECH is a creative advertising agency, Specialized in 
offering a range of unique , innovative designs and 
marketing solutions.

Our team is well educated, talented and able to create 
great ideas with the passion needed to get things done 
on time.

دعايككة و إعكالت مصة  ككة فكي اككناعة األفكككار   وكالككة آرتكك 
, الصسكككويقية وتنفيكككذ ا يكككمل فريكككق عمكككل يصميكككز باملهكككارة  

..اإلبداع والرغبة في األنجاز يمل جدول زمني محدد, املو بة 
مل نحل ؟
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We believe in the importance of communication and 
that smart solutions require true understanding of 
the audience’s wants, needs and behaviors. That’s 
why we’re committed to develop unique solutions 
and speak the visual language for the target 
audiences.

الذكيةالحلولبأتنؤملكماالصواالبأ ميةنؤمل
رالجمهووسلوكاحصياجات,لرغباتحقيقيفهمتصطلب

فريدةحلولبصطويرملصزموتنحللذل ,املسصهدف
.املسصهدفالجمهورلغةتصحدث

ماذا نعمل ؟
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Branding & Identity Design 

ت ميم الهوية الب رية
و العالمات الصجارية

Website, Apps Development 

املواقع اإللكصرونية وبرمجة
الصطبيقات

Social Media Management  
إدارة حسابات

مواقع الصواال االجصماعي

Marketing Services 
& Campaign

الصسويق و الحمالت اإلعالنية

At ARTECH, creativity and 
strategy come together in 
intelligent way to 
supporting your business 
that deserves professional 
services. 

في آرت  ندمج اإلبداع مع 
ة الصقنية بطريقة اسصراتيجي
ذكية تدعم عمل  الذي  
يسصحق خدمات مهنية  

محصرفة 

& much more

خدماتنا
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عمالئنا

“ We don’t build in order to have a clients
We have a client in order to build ”

ال نبني مل أجل أت يكوت لدينا عمالءنحل “
“أنما نحل وعمالئنا نعمل مل أجل البناء 
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is an opportunity 

to continue telling the story 
أعمالنا 
االحكايفراة السصمرار سرد  ي 



Client : Nathri wa Nati3 ( Arabic Restaurant )
مطعم نثري و ناطع 
Project type : Branding  , website , social media Marketing 

اإلجصماعيالصسويق عبر من ات الصواال , املوقع اإللكصروني , ت ميم الهوية الب رية 
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Client : 
جمعية سند الةيرية لدعم األطفال املريى بالسرطات
Project type : Event identity, gift item design & printing 
ت ميم الهوية الب رية و الهدايا الدعائية ملعرض الجمعية 
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Client : Dr.Mohammad Al-Subihi ( Personal Branding ) 
( وية شة ية ) محمد ال بيحي .الدكصور

Project type : Branding , Website , Social media post & Marketing 
املوقع اإللكصروني و  إعالنات من ات الصواال االجصماعي , ت ميم الهوية الب رية 

 www.mssubihi.sa   
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Client : Aleppo Countryside Sweets shops 
الريف الحلبي للحلويات
Project type : Branding , Website & Social media post 

املوقع اإللكصروني و إعالنات من ات الصواال االجصماعي , ت ميم الهوية الب رية 
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Client : Fashion House Boutique 
بوتي  بيت األزياء 
Project type : Branding , Website , Social media post & Marketing 

خطة تسويق و  إعالنات من ات الصواال االجصماعي , املوقع اإللكصروني , ت ميم الهوية الب رية 
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Client : laurette event planning 
لوريت لصنظيم الفعاليات
Project type : Branding , Website , Social media post 

املوقع اإللكصروني و إعالنات من ات الصواال االجصماعي , ت ميم الهوية الب رية 
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Client : Dr.Khalid MIRZA ( Personal Branding ) 
( وية شة ية ) خالد مرزا . الدكصور

Project type : Branding , Website , Social media post & Marketing 
خطة تسويق و  إعالنات من ات الصواال االجصماعي , املوقع اإللكصروني , ت ميم الهوية الب رية 

 www.drmkm.sa  
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Client : Organic & Diet Market 
سوق الحمية و العضوي
Project type : Branding , Website , Social media post & Marketing 

خطة تسويق و  إعالنات من ات الصواال االجصماعي , املوقع اإللكصروني , ت ميم الهوية الب رية 
 www.odm.sa   
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Client : Turk Magzasi
املذاق الصركي ) تركي مزازا 

Project type : Branding , Social media post 
ت ميم الهوية الب رية و  إعالنات من ات الصواال االجصماعي 
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Client : Noor Union Construction 
نوت للمقاوالتاتحاد 

Project type : Branding , Website 
املوقع اإللكصروني, الهوية الب رية ت ميم   www.un.sa   
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Client : Promed website ( Saeed Radad Holding Company ) 
( أحد مشاريع شركة سعيد رداد القابضة –قناة احية ) إلكصروني بروميد موقع 

Project type : Website / ت ميم و برمجة املوقع اإللكصروني
CMEتم ت ميم املوقع مصوافقاً مع أنظمة وزارة ال حة للصعليم الطبي املسصمر للصة  ات الطبية   www.promed.sa   
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Client : Mafk 14 ( Mobile application )  /   14مف
تطبيق للهواتف املحمولة
Project type : Branding , app development  /  ت ميم الهوية الب رية ,
ت ميم و برمجة الصطبيق
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Client : OKAZ EVNT مهرجات سوق عكاظ
Project type : ART work 
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Client : Raghem Alamah Event 
العيدراغب عالمة رابع أيام حفل 

Project type : ART work 
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Client : Ayed Abdul Kareem Law Firm Identity 

مكصب عايض عبدالكريم للمحاماة و االسصشارات القانونية

Project type : Corporate Identity , Profile & website  موقع إلكصروني و بروفايل, ت ميم  وية ب رية
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We understand that every client’s 
business, challenges, customers and 
environment are unique. So, It’s important 
for us to know and understand what’s 
going to make the biggest difference.

, عمالئه , نعي أت لكل عميل تحدياته 
لذا فمل املهم, بيئصه الفريدة مل نوعها 

لنا أت نفهم مايحصاجه كل عميل ألحداث 
:اكبر أثر ايجابي على عمله عل طريق

ألننا نهصم



Listen

نسصمع ل  Think

نفكر و نةطط

Design ن مم

Produce ننفذ

Ensure quality

نحرص على 
جودة العمل
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Coffee Creates connections 

Connections create relationships

Relationships turn into business opportunities

We look forward to talking with you about your business.

Please contact us to arrange an appointment

Or join our Coffee & Chat meetings 

القهوة تةلق ات االت
االت االت تةلق عالقات

العالقات تصحول إلى فرص أعمال
.ونحل نصطلع إلى الصحدث مع  عل عمل 

يرجى االت ال بنا لصرتيب موعد
أو انضم الجصماعات قهوة و سوالف

قهوة و سوالف
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Drop us a line or email anytime day or 
night—we may not answer at 3am, 
but leave us a message and we will get 
right back to you.

, ار يمكن  االت ال بنا في أي وقت بالليل أو النهك 
اّ قد ال نصمكل مل الكرد عليك  السكاعة الثالثكة فجكر     
لكككل تأكككد أننككا سككوف نعككاود االت ككال بكككم خككالل     

أوقات العمل الرسمية

+ 966 (13) 889 6818  + 966 (13) 889 6819  info@artech.com.sa 

+ 966 55 499 0641


Sunday – Thursday ( 9:00 am – 5:00 pm ) 

( مساء5ً–اباحاً 9) الةميس –االحد 

اتواال معن
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