




يوم التأسيسنقدم لكم العرض الفني لمناسبة 

We present to you the artistic presentation for the occasion of the Founding Day



ات  يف اؤسس بتنفيذ وتوريد احتياجننتشرف

ار و االحتفال  باحلفل  ونستعرض فيما يلي أفك

مقرتحات احلفل وجدولة احلفل للفقرات 

.  الرتفيهية واألنشطة املقرتحة

:المقدمة

Asis , we are honored to implement and provide 

the needs of the ceremony, review the following 

ideas and proposals for the concert and schedule 

the ceremony for the entertainment and proposed 

activities. 

Introduction



Invitationsالدعوات

ونيةاتدعو • E-ticket invitationsالكتر

يكتذكرةالدعواتتصميم  
محفظةف 

يبركوديعىلوتحتويالهاتف رقم 

شخصبكلخاص

Design invitations as a ticket in 

your phone wallet and have a 

personal digital package for 

everyone 



Cards and phrases for the founding day

Cards and phrases for the founding dayكروت وعبارات ليوم تأسيس 



الديكور

Decoration



عرضشاشة
DISPLAY SCREEN



علم
ROGER THAT



يتراثجدار
HERITAGE WALL



بوث
BOOTH



مداخل
ENTRIES



اضاءاه
LIGHTING



التصويرخلفية
BACKGROUND PHOTOGRAPHY



دوربوكيه
BOUQUET OF ROSES



االركان

corner





القديمةاألشياءعرضركن
OLD ITEMS DISPLAY CORNER



دكان ركن
SHOP CORNER



نقشة معشعبيجلسةركن

POPULAR SITTING CORNER WITH INSCRIPTION



خياطة السدوركن
SADU SEWING CORNER



شعبيطبخركن
POPULAR COOKING CORNER  



الرسمركن
DRAWING CORNER 



ركن الفخار
POTTERY CORNER 



الضيافة  

HOSPITALITY



الضيافة
HOSPITALITY



الضيافة
HOSPITALITY



الضيافة
HOSPITALITY



الفرقة الغنائية 

Singing Ensemble 





Asis11@outlook.sa

00966592078025

SAUDI ARABIA –RIYADH –AL WURUD DISTRICT

Thanks
شكرا لكم

GET IN TOUCH
WTHUS !
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