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من نحن

 نقدم أحدث التقنيات إلدارة
 الفعاليات و األنشطة

والمعارض الخاصة بك.م
بي هايف هي محطتك الوحيدة للحلول البرمجية المتكاملة لتطوير

 برمجيات إلدارة الفعاليات والمعارض. نحن نسمح ألي شخص ببناء،
ومشاركة، وإيجاد وحضور الفعاليات التي تملئ عواطفهم وتثري حياتهم.م

 سواء من مهرجانات موسيقية ومؤتمرات ومعارض وبطوالت رياضية
وأنشطة سياحية وترفيهية، إلى مسابقات األلعاب االلكترونية والبازارات.م

باالستفادة من أحدث التقنيات التكنولوجية، وفريقنا المحلي ذو الخبرة
 العالية اإلقليمية والدولية في: البرمجة ، تطوير البرمجيات، وسائل اإلعالم

االجتماعية، وإدارة المحتوى المبدع والمؤثر.م

صنع بــــ           في
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الحلول التقنية

 تـتيح لك حـلـول البرامـج المتقدمـة الخــاصة بـنا إنشــاء وإدارة
 الفعالية الخاصة بك بالطريقة األكثر مالءمة لك. راقـب وحافظ
 عـلى آحـداث الفـعالـية الخاصـة بـك واتــخـذ قرارات أسرع وأكثر
 استنارة. راقب مبيعات التذاكر في الوقت الفعلي، وتسجيل
 الدخول، وتتبع الحضور مباشرة، وقبول الدفع السريع واآلمن

للتـذاكـر والبضائــع أونالين وفي مــوقع الفعالية.م

نـّظـم،م
انـشـر،م
وحــلل!م

 فعاليات
 من جميع

القطاعات

م• موسيقى
م• السياحة
م• مطاعم

م• البازارات
م• المعارض

م• المؤتمرات
م• ورش العمل

م• الدخول العام
م• وسائل الترفيه

م• الندوات الحكومية
م• البطوالت الرياضية
م• المناسبات الخاصة

م• الكرنفاالت والمهرجانات
م• مسابقات األلعاب االلكترونية
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الفريدة التجارية  العالمات  ليــبل) االستفادة من  (وايت   تتيح لك حلول 
 لشركتك وتقديم برنامج متكامل التصميم. إذا كنت ترغب في استخدام  أنظمة
 وبرمجيات بي هايف على صفحتك الحالية أو إنشاء نظام جديد بالكامل يستفيد

من أحدث تقنيات بي هايف.م

عالمتك التجارية.م
جودة أنظمتنا.م

وايت ليــبل
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Submit

التخصيص

 نحن نفهم أن
 لـكل فـعالـيــة

 احـتـيـاجـات
مــحــددة.م

 مدفوعين بشغفنا بالتكنولوجيا ، نحن حريصون على
الحلول وتطوير  الخاصة  احتياجاتك  إلى   االستماع 

التقنية المخصصة التي بدورها ستزيد من نجاحك.م
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 المخططات
الذكية

المساحة بشكل فعال من خالل:.م الذكية في تصور  المخططات  تساعد 
(البوثات) للمعرض.م  البيع  الضوء على مساحات  م• السماح بتسليط 

اإلنترنت.م التذاكر عبر  لبيع  المقاعد  م• إنشاء مخطط تقسيم 

المخططات الذكية
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Lorem ipsum

معدات وأجهزة

 لتسهيل تنظيم فعاليتكم  ،
 وضعنا مجموعة من المعدات

واألجهزة، إلثراء تجارب الحضور.م
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خدمات التنظيم
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فـريـق عـمل محتـرف و مــدرب
 وعلى استـعداد دائم لـتـلـبيـة

 احتياجاتك في تنظيم الفعالية
وتسجيل الحضور على البوابات.م



المنتج الرئيسي
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تطبيقات بي هايڤ



تطبيقات بي هايڤ

 تطبيقات بي هايڤ هي المنتج
 الرئيسي الجـاهز لالستخــدام على
 الويب والجوال إلدارة الفعــاليات

والمـعــارض مجانًا وبسهــولة!م

التي تملئ   نحن نمكن أي شخص من إنشاء ومشاركة وحضور الفعاليات 
 عواطفهم وتثري حياتهم. من المهرجانات الموسيقية والعروض السياحية و ورش
الكثير.م وغيرها  الرياضية  والبطوالت  والمعارض  والبازارات  والمؤتمرات  العمل 

حمل التطبيق اآلن
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أنش
أنشر،م

وأحضر.م
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ميزات المنظمين

بيع التذاكر ونالين.ك

تسجيل وتأكيد الحضور عبر نظام المسح الضوئي.ك

انشاء فعاليتك، تعبئة التفاصيل، ونشرها ومشاركتها.م  

قبول الدفع السريع واآلمن عبر نقاط البيع.ك

تأجير مساحات البيع (البوثات) أونالين.م 

ميزات وضعت
بعناية إلنجاح فعاليتك.ك
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ميزات المتاجر

المعارض.م البحث عن 

العمالء.ك إيجاد 

(البوثات).م البيع  حجز مساحات 

المعارض.م المشاركة في  استقبال دعوات 

البيع).م (نقاط  االئتمانية  البطاقات  .قبول 

 يمكن للمتاجر  المشاركة
والبيع في المعارض!م
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الفعاليات.م عن  البحث 

 

التذاكر.م شراء 

المتاجر.م من  الشراء 

األصدقاء.م إضافة 

التطوع.م
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ميزات الزوار

 يمكن للزوار ايجاد الفعاليات
وشراء التذاكر بسهولة!ك
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الفعاليات.م عن  البحث 

 

التذاكر.م شراء 

المتاجر.م من  الشراء 

األصدقاء.م إضافة 

التطوع.م



تواصل معنا

info@bhive.app

9200 33 243

www.bhive.app

ساحة الفزاري

حي السفارات، الرياض

المملكة العربية السعودية
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بيع التذاكر ونالين.ك

تسجيل وتأكيد الحضور عبر نظام المسح الضوئي.ك

انشاء فعاليتك، تعبئة التفاصيل، ونشرها ومشاركتها.م  

قبول الدفع السريع واآلمن عبر نقاط البيع.ك

تأجير مساحات البيع (البوثات) أونالين.م 


