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Business Solutions
Group



نبَتكُر األحـداث ...
ونبـادُر بصنـاعتها 

‘‘

‘‘

Business Solutions Group

We deliver innovative and integrated

corporate solutions to the MICE industry.



تنفيذيـة نعمـل وفـق  نحــن منظومـة استشــارية 
رؤى عصرية متجـددة ونعتمـد االبتكار منهجـًا لنـا،
واكتســبنا مكانتنــا المتميــزة في صناعــة األحــداث
ذلــك فـي  مســتندين  األعمــال  فعاليــات  وإدارة 
تحقيقــًا الخدمي  والتكامــل  االبـداع  قيــم  علــى 
التطـور ســباق  ومواكبة  التميــز  مــن  لمزيــد 
المتنامي بكل القطاعات والمجاالت بما يتناسب

مع تطلعات عمالئنا وطموحاتهم.

مجموعة
حــلــــــــــول
األعـمـــال



على  ارتكازًا  مبتكرة  حلول  تقديم  خالل  من  عالميًا  األعمال  فعاليات  ُصَناع  بمصاف  نتفرد  أن  هي  رؤيتنا 

متغيراتها. ودراسة  السوقية  لالتجاهات  المستمر  والتحليل  البحث  إلى  واستنادًا  القيم 

Innovation and Commitment ... Our Vision

اإلبتكار و اإللتزام ... رؤيـتـُنـــا



Business Solutions Group ... High-Quality Values-Driven event's 

الجودة  عالية  فعاليات  تقديم  خالل  من  األعمال  بقطاعات  السوقية  لإلحتياجات  اإلستجابة  هي  رسالتنا 

ُتمِثل حلوالً متكاملة، مدعومة بفريق ُمبتِكر ومبدع ذو عالقات متينة وموثوقة مع مختلف الشركاء.

أحداٌث عالية الجودة مدفوعٌة بالقيم

Business Solutions Group ... High-Quality Values-Driven event's 

الجودة  عالية  فعاليات  تقديم  خالل  من  األعمال  بقطاعات  السوقية  لإلحتياجات  اإلستجابة  هي  رسالتنا 

ُتمِثل حلوالً متكاملة، مدعومة بفريق ُمبتِكر ومبدع ذو عالقات متينة وموثوقة مع مختلف الشركاء.



نحن نتفهم ديناميكيات واتجاهات صناعة األحداث بالعالم

خــدماتنـــا
دائما  نسعى  األعمال  حلول  مجمـوعة  في 
لألحداث وفعاليات  تطوير مفهوم جديد  الى 
األعمال يلبي احتياجات السوق ورغباته ويوفر 
العالقات  لبناء  جديدة  فرصًا  شركائنا  لجميع 

والشبكات لتحقيق نمو أعمال مستدام.
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Event innovation, concept
creation and development

Management and organization 
for the huge global events

B2B Meeting
and deal facilitator

Business consulting
& market analysis

Integrated marketing 
communication IMC

Management and Organizing
quick & special events

المتكاملةاستشارات األعمال وتحليل األسواقابتكار وتطوير فعاليات األعمال التسويقية  اإلتصاالت 

الخاصةاجتماعات األعمال وإبرام الصفقات التجاريةإدارة وتنظيم األحداث العالمية الضخمة والمناسبات  السريعة  الفعاليات 



مجتمعنا

أنحـاء  بجميع  المتكـاملة  اإلبداعية  خدماتنـا  ونقدم  الريـاض،  بمدينة  مقرنـا  يقع 
المملكة العربية السعودية؛ ونتعامل مع شبكة شركاء تزيد عن 20 جهة دولية 

بقطاع صناعة اجتماعات األعمال منتشرة في أكثر من 13 دولة حول العالم.
نتطلع دومـًا لتوسـيع شـبكة شـركائنا عالميًا لتقديم حلول أعمال متكاملة عالية 
والجهـات  الشـركـات  مع  تحـالـفات  في  للدخــول  الدائـم  اسـتعدادنا  مع  األداء، 

الدولية إلستضـافة األحداث العـالمية وتنظيمها بالمملكة العربية السعودية.



نعمل بشغف على تقديم الحلول السوقية المتكاملة عبر أنشطتنا الخدمية المتمثلة في فعاليات 
العالمية،  والمعايير  الجودة  مستويات  أعلى  تطبيق  على  تنظيمها  في  مستندين  مبتكرة  أعمال 
وذلك سعيًا لتغطية الفجوات السوقية وتغيير اإلتجاهات المستقبلية لصناعة األحداث في منطقة 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

ُنحول األفكار الى واقع



أعمـالنـا
الفجوات نستبصر 

نبتكر الحلول

نصنع األحداث
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لتحديد  المشكالت  الثغرات وبحث  الضوء على  األعمال وتسليط  بأسواق  الواعدة  الفرص  بتقصي  أعمالنا دومًا  تبدأ 

الفجوات السوقية وتحليل أسبابها بدقة مرتكزين في تحقيق ذلك على فريقنا اإلستشاري المتخصص.

مستندين على خبرتنا العريقة وأنشطتنا الخدمية المتجددة، نضع في اإلعتبار كافة السيناريوهات العملية المتاحة 

والحلول المتكاملة ونسعى ايضًا إلستغالل كافة الفرص المتاحة لسد الفجوات السوقية بطرح قيم مضافة تتمثل 

في فعاليات غبر تقليدية تستهدف قطاعات إقتصادية و إجتماعية فعالة وواعدة.

فعاليات  لصناعة  والتقنيات  الوسائل  أحدث  ونستخدم  المتاحة،  ومقدراتنا  إمكاناتنا  جميع  ونسخر  جهودنا،  ُنَكرس 

العالمية في صناعة فعاليات األعمال بما يدعم خطط أعمال  المواصفات والمعايير  واعدة ومبتكرة تعتمد أعلى 

عمالئنا وشركائنا وحلفائنا ويجعلنا مرجعًا لهم يوصف بالموثوقية واإلحترافية.



بالجميع نتصل 

الفعاليات ننفذ 

ندير إجتماعات األعمال

والنشرات  الترويجي  المحتوى  وتصميم  إعداد  في  ونبدع  الحدث،  هوية  نصنع  المتخصص  التسويقي  فريقنا  عبر 

اإلعالنية، وننشئ ونطور الموقع اإللكتروني الرسمي للحدث، ونوفر قواعد البيانات للجمهور المستهدف ونطلق 

الحمالت التسويقية واإلعالمية المتخصصة.

رعاة  نجاح قوية من  األعمال، وشبكة موردين وشركاء  إدارة وتنظيم فعاليات  إبداعي متخصص في  نمتلك فريق 

التطوير وصناع الفعاليات، إضافة الى وكالئنا وحلفائنا إقليميًا ودوليًا.

ندرك تمامًا بأن إجتماعات األعمال هي الطريقة المثلى لبناء العالقات التجارية الناجحة وفتح أسواق تجارية جديدة 

الكبيرة في صناعة  التواصل المباشر مع المستثمرين والشركاء المحتملين، وبالتالي فإننا نتميز بخبرتنا  عن طريق 

إجتماعات األعمال وإدارة الصفقات التجارية واإلستثمارية.
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7532 Riyadh 12462, Kingdom of Saudi Arabia

+966 11 455 5521 | +966 590 066 223 | info@bsg-expo.com | www.bsg-expo.com


