


من نحن؟

إعالنات الشوارع
متتاز وسائل اإلعالنات اخلارجية بأنها تصل جلميع األفراد دون استثناء كونها حتيط بهم، 
وبعكس باقي وسائل اإلعالن األخرى فإن وسائل اإلعالن اخلارجية ال تستوجب استهداف 

كل فئة بعينها بطريقة مختلفة، كما أنها ال تقتحم حياة املتلقي بل توصل له 
الرسالة اإلعالنية بطريقة سهلة ومبسطة، مما يتيح للمعلن إمكانية الوصول إلى 

املستهلك عبر مستويات متعددة.

العالمات التجارية
- إذا كنت تريد أن حتدد هوية الشركة سواء بشعار أو بهوية متكاملة أو حتى بإعادة 

رسمها وإحيائها، نقوم بذلك من أجلك.
- نستمتع بقصة جناحك وأسلوبك الذي تتبعه في العمل.

- نرسم الشعار الذي يحكي قصتك.
- نحدد هويتك سواء في أوراقك الرسمية أو في واجهة شركتك وحتى أدق التفاصيل.

ماذا نفعل؟

لقد حققنا جناح في كسب العديد من الزبائن والعمالء، 
وحققنا طموحنا وهلل احلمد في ذلك بالرغم من مفهومنا 

الراسخ بأن الطموح ال يقف عند حد معني، فلذلك نتشرف 
أن نكون اصدقائكم في العمل لنوفر لكم النصيحة واخليار 

األفضل لكافة أعمالكم التي هي من صلب اختصاصنا 
وعملنا وأهمها تنظيم االحتفاالت والفعاليات واملؤمترات 

واملعارض وكافة ما يتعلق بالدعاية واإلعالن.

رئيس مجلس إدارة ميد بوينت

نورة بنت خليفة آل خليفة

من نحن؟



خدماتنا
ميد بوينت تهدف إلى أن تكون الرائدة عامليا في مجال خدمات التصميم ..

إعالنات الشوارعلوحات إعالنيةتصاميمفعالياتمعارض وإعالنات

- اإلعالنات الخارجية
• الفتات

• النشرات وامللصقات
- الرسوم التوضيحية

-تصميم الشعارات والملصقات وطباعتها
• كتيبات

• بطاقات األعمال
• الكتالوجات

• اجملالت
• النشرات األخبارية
• البطاقات البريدية

• طباعة اإلعالنات
• تصميم التقارير

• تصميم األدوات املكتبية

• املغلفات
• الدعوات

• اخلطابات
• القوائم

• الظروف البريدية
• الالفتات

• رسائل البريد اإللكتروني
• العروض التقدميية

- تصميم المواقع اإللكترونية
• فالش
• ثابت

- عروض الفالش
-باور بوينت

• تصميم و تخطيط



معرض العباية
فعالياتنا



مت تنظيم معرض العباه للسنة الثالثة 
للتوالي من قبل شركة ميدبوينت وهو 

عبارة اضخم معرض على مستوى اخلليج 
يتظمن العبايات وكل ما يتعلق بجمال 

املرأة حتت سقف واحد.

وحظر برعاية من صاحبه السمو امللكي 
االميرة سحاب بنت عبداهلل بن عبدالعزيز 

آل سعود وكأول رعاية لها في مملكة 
البحرين.



فعالياتنا





مهرجان يوم األم

فعالياتنا

قامت ميدبوينت بفعاليات متعددة ومنها فعالية بالتعاون مع املؤسسة اخليرية امللكية.

فعالية يوم األم 
التي أقيمت في مجمع السيف بحضور 100 أرملة ويتيم ومعرض متخصص بالنساء



فعالية قرقاعون المتحجبة
بالتعاون مع المؤسسة الخيرية الملكية



حملة راية البحرين

فعالياتنا

مت تنظيم حمله رايه البحرين و بالتنسيق مع احملافظات اخلمس مبعارض و مهرجانات متتد في 
كل احملافظات و احلمله عباره عن توزيع علم البحرين على املنازل ومت توزيع أكثر من 10000 علم





فعالياتنا

جانب من صور المعرض



جانب من فعاليات المحافظات الخمس



معرض البحرين للتدريب والتعليم 
ماقبل التوظيف

فعالياتنا

برعاية من وزير العمل مت اقامة معرض البحرين للتدريب والتعليم ماقبل التوظيف ويهدف 
املعرض إلى تعريف الباحثني عن عمل، والطلبة الذين هم على أبواب التخرج على أنواع 

الشواغر الوظيفية التدريبية املتوافرة في منشآت القطاع اخلاص، إضافة إلى التعرف عن 
كثب على الدورات والبرامج التدريبية التي توفرها الوزارة والتي تطرحها املؤسسات واملعاهد 

التدريبية واملهنية مبشاركة اكثر من 50 معهد وجامعة ومعاهد تدريبيه من اململكة 





مطبوعات معرض العباة

تصاميمنا

l اعالنات الطرق  X 4 6  في كافة احملافظات

l اعالنات اعمدة انارة في كافة اخلمس محافظات

l تقرير لنشرات اقتصادية عديدة

l تلفزيون البحرين

FM  اذاعة بحرين l

l اعالنات صحف

حرصنا بباطالق حملة اعالمية واعالنية على مستوى مملكة البحرين وذلك من خالل 
الوسائل االعالمية التالية:



مطبوعات يوم األم



إعالنات خارجية
خدماتنا اإلعالنية

الحمالت اإلعالنية اللتي قمنا بخدمتها
l حملة قلناها1و2

l حملة االحكومة االلكترونية
l حملة ريج اوت

l حملة وزارة التنمية
l مدينة الشباب2030

l جائزة ناصر بن حمد
l حملة املهمه1و2

l كأس خالد بن حمد
l وزارة التربية والتعليم



نتطلع لخدمتكم مستقباًل

عمالئنا
)عمالئنا الدائمين للمطبوعات(

l ميم مي تري ساب وي 
 Dome café l

l نادي محرق 
l مؤسسة العامة للشباب والرياضة 

l مركز احجار التجاري 
l كلفر كب كيك 

l شريبه للمونتاج 
l المورنيه للعبايات 

l روايع اململكة 
l فاملي هاوس 

l كبرى القصير 
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