


كارل بريدجرز
جــاء تأســيس شــركة KARL BRIDGERS، بهــدف خلــق كيــان متكامــل ومتخصــص فــي 
تقديــم الخدمــات اإلعالميــة واإلعالنيــة وقــد أخــذت إســتراتيجية عمــل الشــركة بعيــن االعتبار 
التغيــرات األساســية التــي شــهدها االقتصــاد العالمــي، ومــا يعنيــه ذلــك مــن تحــوالت 
علــى مســتوى القطــاع اإلعالمــي بشــكل عــام، ســواء مــن حيــث توفيــر ســلة متكاملــة 
ــم اإلعــالم  مــن الخدمــات باإلضافــة لضــرورة الســعي لمتابعــة التطــور الحاصــل فــي عال
االلكترونــي ومواكبــة النمــو الكبيــر الحاصــل علــى مســتوى مواقــع التواصــل االجتماعــي.

مــن هنــا جــاءت KARL BRIDGERS لتقــدم مجموعــة مــن الخدمــات التــي تمكــن العمــالء 
االســتفادة منهــا كحزمــة متكاملــة أو كخدمــات متخصصــة منفــردة، وفقــًا لمتطلبــات كل 

عميــل علــى حــدى.



عمالؤنا



مفهوم »اإلدارة«...وصفتنا الخاصة
الخدمات قاسمًا مشتركًا ونشاطًا مماثاًل بين عدة مؤسسات، وإذا كان ال بد  إذا كانت 
يعد  الفارقة،  والعالقة  السمة  التفرد هو  وأخرى، وألن  بين مؤسسة  تميز  فارقة  عالمة 
مفهوم »اإلدارة« )Management( حجر الزاوية في إستراتيجية Karl Bridgers، ال بل أنه 

بمثابة الوصفة الخاصة لمختلف الخدمات التي تقدمها... 

فالخدمات التي تبدأ بالتصميم واإلنتاج، وتمر بالدعاية اإلعالنية والحجوزات، وتولي أهمية 
للعالقات العامة والخدمات الصحافية، دون أن تهمل المؤتمرات والمعارض، وتأخذ بعين 
بإدارة  بدأ  اإلدارة  بمفهوم  التفرد  تقوم جمعيها على  االلكتروني....  اإلعالم  تأثير  االعتبار 
الوقت )Time Management(،الموارد  )Resources( والمتابعة )Follow Up( وصواًل إلى 
اإلدارة المتكاملة للحدث نفسه )Event Management( بكل تفاصيله بداية من تصميم 

         .3D وابتكار بطاقات الدعوات وصواًل إلى التصميم بنظام األبعاد الثالثية

اإلدارة

التصميم
اإلعالني

المعارض
والمؤتمرات

اإلنتاج
والتنفيذ

اإلعالم
االلكتروني
والرقمي العالقات العامة

والخدمات الصحفية

حجز
المساحات
اإلعالنية



بخبرة  ويتمتع  متمرس  عمل  فريق  خالل  من   KARL BRIDGERS توفر 
طويلة، خدمات التصميم اإلعالني، إذ تتوزع المهام بين أعضاء فريق عملنا 
قطاع  العقاري،  القطاع  بينها  من  الرئيسية،  االقتصادية  للقطاعات  وفقًا 

التجزئة والتسويق، الخدمات االستهالكية على مختلف أنواعها.

...ويحرص فريق عملنا على أن تمزج التصاميم اإلعالنية بين آخر ما توصلت 
إليه صناعة التصميم حول العالم من ابتكارات وخصوصية العميل نفسه، 
الوقت  في  وتعبر  العصر  لروح  مواكبة  نفسها  التصاميم  هذه  يجعل  بما 
نفسه عن التوجهات اإلستراتيجية للشركات ورؤية إدارتها. وتشمل خدمات 
التصميم على سبيل المثال ال الحصر )الشعارات, مختلف انواع المطبوعات 

والتصاميم اإلعالنية(.    

التصميم
اإلعالني



كذلك تتضمن حزمة خدمات KARL BRIDGERS خدمات اإلنتاج الشامل 
مختلف  تنفيذ  الحصر  ال  المثال  سبيل  على  تبدأ  والتي  أنواعه  بمختلف 
لمواصفات  وفقًا  والمباني  التجارية  المجمعات  في  الخارجية  اإلعالنات 
نفسه،  المبنى  لشكل  الهندسية  الروح  مع  تتناسب  ومعايير  الجودة  عالية 
واإلعالنات  اإلرشادية  اللوحات  وإنتاج  تصميم  الخدمات  هذه  تشمل  كما 

الداخلية.

... كذلك التلفزيوني واإلذاعي على اعتبار أن الشمولية باتت السمة العامة 
ألي نمط من الخدمات، حرصت KARL BRIDGERS على أن تمتد خدمات 
اإلنتاج لتطال كل ما هو متعلق باإلنتاج التلفزيوني واإلذاعي من تصميم 
إنتاج إعالنات مع مقاطع صوتية بأصوات مجموعة من المحترفين تترافق 

مع إعداد مواد تلفزيونية ذات جودة عالية لتعبر عن توجهات العمالء.

اإلنتاج
والتنفيذ



للمعايير  وفقًا  الشركات  وإبراز  لعمالئنا،  مضافة  قيمة  تحقيق  بهدف 
اإلعالمية الصحيحة في وسائل اإلعالم، حرصت KARL BRIDGERS على 
توطيد أواصر عالقاتها وبناء شبكة إستراتيجية مع مختلف وسائل اإلعالم 
من إعالم مكتوب يضم الصحف والمجالت الرئيسية الناطقتين باللغتين 
قنوات  من  والمسموعة  المرئية  الوسائل  وكذلك  واالنكليزية،  العربية 
التجارية  الشوارع والمجمعات  الخارجية في  تلفزيونية وإذاعات، واإلعالنات 

والشاشات الرقمية وغيرها.

حجز
المساحات

اإلعالنية



في ظل التحوالت والثورة التي كرستها التكنولوجية واإلعالم الرقمي بشكل 
عام، كان ال بد أن يجذب هذا القطاع اهتمامنا كشركة تسعى لتوفير التكامل 
في الخدمات، من هنا دخلت KARL BRIDGERS في شراكة إستراتيجية 
مع شركة متخصصة في مجال خدمات الـ Online، بهدف فتح آفاق إضافية 
أمام العمالء، وتوفير خدمات متخصصة من بينها خدمات تصميم الموقع 
االلكتروني حسب المعايير العالمية وتنفيذ حمالت متخصصة لجذب اكبر 

عدد من الزوار والمتابعين.

كما تشمل خدماتنا ايضا انشاء وإدارة مواقع التواصل اإلجتماعي  من بينها 
 What’s up مع تنفيذ حمالت عبر ال Facebookو  Twitter، Instagram
والبريد اإللكتروني، باإلضافة إلى بناء عالقات مهمة مع أصحاب المدونات 

االلكترونية  المتخصصة Blogs، التي تناسب اهتمامات العمالء. 

اإلعالم
االلكتروني

والرقمي



الصورة  العامة  العالقات  لمفهوم   KARL BRIDGERS رؤية  تتجاوز 
إعداد  فكرة  إلى  الصحافية،  األخبار  توفير  خدمة  على  القائمة  التقليدية 
وتشمل  الشركة،  وتوجهات  متطلبات  مع  يتناسب  متكاملة  إستراتيجية 
األخبار  صياغة  الصحافية،  والمؤتمرات  اللقاءات  تنظيم  الخطة  هذه 
النشر  معايير  مع  يتنساب  بما  االنكليزية  للغة  وترجمتها  محترف  بشكل 
على  العمل  وكذلك  التقليدية،  والصحف  االلكترونية  المواقع  سواء في 
أن  يمكن  التي  والمساحات  الصحف  في  األخبار  نشر  مواقع  متابعة 

األخبار. عليها هذه  تستحوذ 

العالقات  على مستوى  حيوية  لخلق فرص  السعي  رؤيتنا  تشمل  كذلك 
العامة من خالل متابعة األحداث  المهمة ودارسة القيمة المضافة التي 
يمكن أن تحققها مشاركة العميل في هذه الفعاليات. وتتضمن خططنا 
ودارسات  السوق  واقع  إلى  تستند  متكاملة  صحافية  حمالت  إعداد 

المنافسة.  الشركات  لتوجهات  دقيقة 

العالقات
والعامة

والخدمات
لصحفية ا



إذا كان قطاع المعارض والمؤتمرات، عكس حجم التحوالت الحاصلة في 
لنفسه،  جديدًا  واقعًا  كرس  القطاع  هذا  أن  إال  عام،  بشكل  اإلعالم  قطاع 
عبر التوجه أكثر نحو الفعاليات المتخصصة، وقد أثبتت عدة تجارب إقليمية 
التوجه، من هنا كان ال بد لـ KARL BRIDGERS، أن  وعالمية صحة هذا 
تحافظ على اهتمامها بهذا القطاع، سواء من خالل االستعداد التام لتنظيم 
المؤتمرات والمعارض بشكل كامل، أو توفير الخدمات الخاصة للشركات 
بخدمات  خاص  بشكل  والمتعلقة  المعارض  هذه  في  بالمساهمة  الراغبة 

تصاميم الـ  Booth والنشرات اإلعالنية والنماذج التعريفية بالشركات.

المعارض
والمؤتمرات



ميداس
لألثاث

حجوزات وتنفيذ
حجز جميع الحمالت االعالنية
مهرجان افتتاح ميداس - الري

تنفيذ اللوحات الخارجية والداخلية
طباعة وتنفيذ المواد االعالنية

اخبار صحفية في الصحف المحلية
تنفيذ ستاند في الجيت مول

تنفيذ اعالنات االفرع

تنفيذ اللوحة االرشادية
لمعرض الري

تنفيذ ستاند
في الجيت مول

حجز جميع
الحمالت
االعالنية

صحف محلية.	 
باصات/حافالت.	 
اعالنات راديو.	 
اعالنات تلفزيونية.	 
لوحات الطرقات الدعائية.	 

مهرجان افتتاح
معرض الري



ميداس
لألثاث

حجوزات وتنفيذ
حجز جميع الحمالت االعالنية
مهرجان افتتاح ميداس - الري

تنفيذ اللوحات الخارجية والداخلية
طباعة وتنفيذ المواد االعالنية

اخبار صحفية في الصحف المحلية
تنفيذ ستاند في الجيت مول

تنفيذ اعالنات االفرع

تنفيذ اعالنات
االفرع



تصميم وطباعة
الملف التعريفي

اوتوزون
مدينة السيارات

حملة متكاملة
تصميم الشعار والهوية

حملة ترويج واطالق اوتوزون
تصميم وطباعة الملف التعريفي
حملة معايدة بحلول شهر رمضان

اخبار صحفية في الصحف المحلية



اوتوزون
مدينة السيارات

حملة متكاملة
تصميم الشعار والهوية

حملة ترويج واطالق اوتوزون
تصميم وطباعة الملف التعريفي
حملة معايدة بحلول شهر رمضان

اخبار صحفية في الصحف المحلية

حملة ترويج
واطالق اوتوزون

حملة معايدة
بحلول شهر رمضان

حجز جميع
الحمالت
االعالنية

صحف محلية.	 
باصات/حافالت.	 
اعالنات راديو.	 
اعالنات تلفزيونية.	 
لوحات الطرقات الدعائية.	 



حملة
اطالق
آشلي

آشلي
متجر األثاث رقم 1 

في العالم
تنفيذ اللوحة االعالنية الخارجية

حجوزات الحمالت االعالنية
حملة اطالق آشلي

تنفيذ
اللوحة االعالنية

الخارجية



فالفل حمادة
تصميم الشعار
تصميم الهوية



تنفيذ
اللوحة االعالنية

الخارجية

تنفيذ
اللوحة االعالنية
للمقر الرئيسي

طباعة وتنفيذ
الستيكر الخارجي

للمبنى

سامسونج
الكويت

تنفيذ اللوحة االعالنية الخارجية
طباعة وتنفيذ الستيكر الخارجي للمبنى



جلف سات
تصميم جميع اعمال الشركة

عقد نشر اخبار صحفية



جلف سات
تصميم جميع اعمال الشركة

عقد نشر اخبار صحفية



مجمع الجيت
الكويت

تصميم لحملة العيد االعالنية
تصميم وتنفيذ اللوحات االرشادية

تنفيذ حوائط صبغ وستيكر
تصميم وتنفيذ ستيكرز ارشادي

تصميم وتنفيذ ستيكرات االبواب
تصميم وتنفيذ اعالنات الطاوالت

تصميم وتنفيذ
اللوحات االرشادية



مجمع الجيت
الكويت

تصميم لحملة العيد االعالنية
تصميم وتنفيذ اللوحات االرشادية

تنفيذ حوائط صبغ وستيكر
تصميم وتنفيذ ستيكرز ارشادي

تصميم وتنفيذ ستيكرات االبواب
تصميم وتنفيذ اعالنات الطاوالت

تصميم لحملة
العيد االعالنية

تنفيذ حوائط
صبغ وستيكر

تصميم وتنفيذ
ستيكرز ارشادي 



مجمع الجيت
الكويت

تصميم لحملة العيد االعالنية
تصميم وتنفيذ اللوحات االرشادية

تنفيذ حوائط صبغ وستيكر
تصميم وتنفيذ ستيكرز ارشادي

تصميم وتنفيذ ستيكرات االبواب
تصميم وتنفيذ اعالنات الطاوالت

تصميم وتنفيذ
ستيكرات االبواب

تصميم وتنفيذ
اعالنات الطاوالت



مجمع الجيت
الكويت

حفالت عيد االستقالل وعيد التحرير



شون ذا شيب
حفالت شون ذا شيب

في مجمع الجيت



مجمع سما
العقيلة

تصميم الشعار والهوية
حملة ترويج واطالق المجمع

تصميم وطباعة الملف التعريفي
تصميم وتخطيط الحمالت االعالنية

اخبار صحفية في الصحف المحلية
تصاميم عيد االستقالل والتحرير



الشركة الوطنية
العقارية

تصميم وطباعة كروت معايدة
تصميم وطباعة إمساكيات رمضان

تصميم وطباعة الرزنامة السنوية

تصميم وطباعة
الرزنامة السنوية
2016 & 2018

تصميم وطباعة
إمساكيات رمضان
وكروت المعايدة



مجمع السالم
السالمية

تصميم الشعار والهوية
حملة ترويج واطالق المجمع

تصميم وطباعة الملف التعريفي
تصميم وتخطيط الحمالت االعالنية

اخبار صحفية في الصحف المحلية

تصميم الشعار والهوية

تصميم وطباعة
الملف التعريفي



مجمع السالم
السالمية

تصميم الشعار والهوية
حملة ترويج واطالق المجمع

تصميم وطباعة الملف التعريفي
تصميم وتخطيط الحمالت االعالنية

اخبار صحفية في الصحف المحلية

تصميم السور
المحيط بالمبنى



مجمع السالم
السالمية

حفالت عيد االستقالل والتحرير
اإلضاءة الخارجية لشهر فبراير

حفالت
عيد االستقالل

والتحرير

اإلضاءة الخارجية
لشهر فبراير



مجمع العربية
العقيلة

تصميم الشعار والهوية
تصميم وطباعة الملف التعريفي

تصميم وطباعةتصميم الشعار والهوية
الملف التعريفي



مجمع الليوان
العقيلة

تصميم الشعار والهوية
تصميم وطباعة الملف التعريفي

تصميم وطباعةتصميم الشعار والهوية
الملف التعريفي



باز
مشروع سراييفو

تصميم الشعار والملف التعريفي



تي الونج - دلما
جيت مول

تطوير وتنفيذ االفكار على الستاند

تطوير وتنفيذ
االفكار على الستاند



مدن االهلية العقارية
الكويت

تصميم الشعار والهوية
تنفيد اللوحة االعالنية للمكتب
تصميم وتنفيذ ستاند معرض

تصميم الشعار والهوية

تنفيد اللوحة االعالنية للمكتب

تصميم وتنفيذ
ستاند معرض



يوريكا
اي فاشن

افتتاح فرع الجهراء



اولد دايموند
الكويت

تصميم الشعار والهوية

تصميم الشعار والهوية



اولد دايموند
الكويت

افتتاح مطعم الدار
افتتاح مطعم مانديلسشيس

افتتاح مطعم الدار

افتتاح مطعم مانديليشيس



ميرميد الطبي
تصميم الشعار والملف التعريفي



وزارة الدولة
لشئون الشباب

تنفيذ جميع اعمال الستيكارات
تنفيذ اللوائح االرشادية



رسن القابضة
الكويت

تصميم الشعار والهوية للمجموعة
تنفيد اللوحة االعالنية للمكتب

تصميم الشعار والهوية

تنفيد اللوحة االعالنية للمكتب



جيراندوال
جيت مول

تصميم وتطوير وتنفيذ
ستيكر المحل الخارجي

تصميم وتطوير وتنفيذ
ستيكر المحل الخارجي



دايموند شاليه
الخيران

تصميم الشعار والهوية للمجموعة
تصميم وتنفيذ ستاند معرض للشركة

تصميم الشعار والهوية

تصميم وتنفيذ
ستاند معرض للشركة



مجموعة الهاجري
تصميم اعالنات مجالت

تصوير منتج العالن مجلة

تصميم اعالنات مجالت

تصوير منتج العالن مجلة



مجمع النوخذة
تصميم الشعار والهوية

تصميم وطباعة الملف التعريفي

تصميم وطباعة
الملف التعريفي تصميم الشعار والهوية



مكسب إلدارة 
المشاريع

تصميم ونشر الحملة االعالنية
تصميم وطباعة بروشورات المشاريع

تصميم وطباعة
بروشورات المشاريع

تصميم
الحملة االعالنية



كي اي بي
تطوير الشعار وتصميم الهوية

تصميم وطباعة الملف التعريفي
تصميم الديكور الداخلي لمقر الشركة

تصميم وطباعة
الملف التعريفي

تطوير الشعار
وتصميم الهوية

تصور الديكور الداخلي
لمقر الشركة



الحرس الوطني
بلدية الكويت

اضاءة مبنى الحرس الوطني - فبراير
تصميم وتنفيذ درع ساحة الصفاة

تصميم وتنفيذ
درع ساحة الصفاة

اضاءة مبنى
الحرس الوطني

فبراير



مركز أوركيد الطبي
تصميم ونشر الحمالت االعالنية
تصميم وتنفيذ االعالن الخارجي

تصميم ونشر
الحمالت االعالنية



مركز أوركيد الطبي
تصميم ونشر الحمالت االعالنية
تصميم وتنفيذ االعالن الخارجي

تصميم وتنفيذ
االعالن الخارجي



سوق العارضية
تصميم وطباعة الملف التعريفي

تصميم وطباعة
الملف التعريفي



دار سما العقارية
تطوير الشعار وتصميم الهوية

تصميم ونشر الحمالت االعالنية
تصميم الموقع االلكتروني

تطوير الشعار
وتصميم الهوية

تصميم ونشر
الحمالت االعالنية



دار سما العقارية
تطوير الشعار وتصميم الهوية

تصميم ونشر الحمالت االعالنية
تصميم الموقع االلكتروني

تصميم وتنفيذ ستكرات واعالنات 
المكتب الرئيسي

تصميم ونشر
الحمالت االعالنية
الوطني والتحرير

تصميم الموقع االلكتروني



دار سما العقارية
تطوير الشعار وتصميم الهوية

تصميم ونشر الحمالت االعالنية
تصميم الموقع االلكتروني

تصميم وتنفيذ ستكرات واعالنات 
المكتب الرئيسي

تصميم وتنفيذ
ستكرات واعالنات
المكتب الرئيسي



ذا فيليج
تصميم الشعار والهوية

تصميم وطباعة الملف التعريفي

تصميم الشعار والهوية

تصميم وطباعة
الملف التعريفي



ديفون العقيلة
تصميم الشعار والهوية
تنفيذ االعالن الخارجي

تصميم وتنفيذ اللوحات االرشادية
إضاءة لشهر فبراير

تصميم الشعار والهوية

تصميم وتنفيذ
اللوحات االرشادية

تصميم وتنفيذ
االعالن الخارجي

إضاءة خارجية
لشهر فبراير



جملة األثاث
تنفيذ االعالن الخارجي

تنفيذ
االعالن الخارجي



حفالت مجمع الليوان
تصميم وتنفيذ وطباعة مع تخطيط 

وتجهيز حفالت مجمع الليوان



حفالت مجمع الليوان
تصميم وتنفيذ وطباعة مع تخطيط 

وتجهيز حفالت مجمع الليوان



مشروع امرأة
معرض وعرض أزياء



حملة كان
حفل تكريم الرعاة




