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الكادر للخدمات االعالمية وتنظيم املعارض واملؤمترات
شركة الكادر هى مؤسسة إعالمية ترتاد المحلية برؤية عالمية تحترف مهنتها بأرقى الخدمات
اإلعالمية مقرها الرئيس في العاصمة الليبية طرابلس تضم عددا من الشركات العالمية النشطة
والمتميزة في مجاالت النشر واإلعالن والدعاية والمبيعات والمجاالت اخأخر المتعلقة بها
كتنظيم المعارض والمؤتمرات واإلنتاج المرئي والسمعي والوثائقي ...
وبفضل التزامها وإستراتجيتها ومهنيتها تعمل الكادر مع أفضل الشركاء في هذا المجال
تجمع بين التواصل الدولي والمعرفة والدراية الفنية ذات العالقة لتقديم خدمات فعالة ومؤثرة
داخل ليبيا وخارجها ....
وبكل الفخر تقدم شركة الكادر للخدمات االعالمية وتنظيم المعارض والمؤتمرات ملخصا لباقة
اختصاصاتها فيما يلي :

الدعاية واالعالن
 :1أعمال النشر والطباعة والتوزيع ...
تتخصص شركتنا بامتياز في أعمال النشر والطباعة والتوزيع بما توفر لنا من إمكانيات مادية
وتقنية عالية تواكب أحدث أدوات اإلنتاج اإلعالمي الرقمي .
هنا تجد الكتب والصحف والمطويات والكتيبات والملصقات وغيرها مناخا إبداعيا في التصميم
والطباعة على أرقى أنواع الورق بأحدث تقنيات الفرز واإلخراج ،وضمان توصيلها ألي مكان.

اجلودة والسرعة واألسعار اليت ال تنافس عنواننا
 :2تنفيذ أعمال الدعاية واإلعالن ...
في عالم يتحرك ويتفاعل ويصنع قراراته بتأثير فعال من بريق الدعاية واإلعالن  ..نحن ندرك
أسرار هذه الصناعة ونقدمها للراغبين فيها بما يحقق أهدافهم ويختصر عليهم الوقت والجهد
واإلمكانيات .
إن الدعاية واإلعالن هي أقصر طريق لتحقيق األهداف ،وألجل ذلك تعمل شركة الكادر من
خالل أفضل الخبراء واالستشاريين في إعداد الدراسات والبحوث وتصميم شكل اإلعالن
بصوره الثابتة والمتحركة وإنتاجها وفقا ألعلى وأحدث مواصفات اإلنتاج الدعائي  ..وتضمن
عرضها على مختلف الوسائل والوسائط اإلعالمية داخل ليبيا وخارجها.
هنا الدقة والمعايير العلمية واالعتبارات النفسية واالجتماعية ومتطلبات الجدوى االقتصادية
عامل حاسم في انجازاتنا.

حنن نستكشف أبعادا جديدة للدعاية واإلعالن والرتويج.

 :3تصميم الشعارات والعالمات التجارية
يقال "أن المظروف يعرف من عنوانه" ومؤسسات كبيرة ودول عظمى يتم تمييزها بسهولة
بمجرد مطالعة شعارها أو عالمتها الخاصة حتى تكاد تجد أن العالمات والشعارات أكثر شهرة
من صاحبها.
نحن ندرك أهمية تصميم الشعار والعالمة ألية مؤسسة أو شركة تسعى للتواصل بسهولة مع
اآلخرين ،ونحن وفقا لذلك نعمل من خالل شبكة خبراء ومتخصصين ومهنيين على صياغة
وتصميم الشعارات والعالمات األكثر دقة واألسهل استيعابا واألجدر اقناعا  ،واألوسع تأثيرا،
واألسرع وصوال لعقل وقلب من يشاهدها.
نحن لدينا القدرةعلى التصميم الفنى بدءا ً من التصور األولى وحتى إنهاء العمل الفني أو الصور
الرقمية وتقديم عمل تصويرى مثالي للغاية  ،يغطي كافة تصاميم المجاالت التجارية والشركات

معارض ومؤتمرات

 :1إقامة المعارض وتنظيم المؤتمرات والمنتديات

ألن المعارض بأنواعها المتخصصة والعامة وكذلك المؤتمرات والمنتديات وورش العمل
وغيرها هي نوافذ مهمة لإلطاللة على مجتمع المال واألعمال واإلعالم والثقافة واالقتصاد ،فإننا
في شركة الكادر نعرض خبرتنا المتراكمة من خالل كوادرنا المتخصصين في مجال تنظيم
المعارض والمؤتمرات الملية والدولية .
نحن نقدم أسلوبا متميزا ومريحا يتمتع بالدقة والمهنية العالية والكفاءة التي تستجيب لمتطلبات
عامل الوقت والتنسيق والتخطيط الجيد والتسويق الفعال وتوفير كافة أساليب ووسائل الراحة
واالطمئنان للمستهدفين بهذه الفعاليات سواء كانت داخل ليبيا أو خارجها.
نحن نزيل القلق واالنشغال والتوتر من أجندة كل من يسعى إلى إقامة معرض أو تنظيم مؤتمر
أو إعداد ندوة ونجعله يتطلع بفخر للقيمة المضافة التي ستجنيها هذه الفعاليات من ورائنا.

خدمات اعالمية

 :1إدارة وتنظيم الحمالت اإلعالمية
الحمالت اإلعالمية أسلوب تلجأ إليه المؤسسات والشركات وحتى الدول لتضخ من خاللها
رسائل إعالمية مكثفة للجمهور المستهدف في فترات أو أوقات زمنية محددة قد تكون قصيرة أو
أطول نسبيا.
والحمالت اإلعالمية تعتمد معظم وسائل اإلعالم التي تحظى بمتابعة جماهيرية واسعة  ..نحن
خبراء في تصميم هذه الحمالت وتعميم تنفيذها على أوسع نطاق في اإلعالم المرئي أو المسموع
أو المقروء أو اإللكتروني وفي الفضاءات المفتوحة ،ونعتمد في كل ذلك على دراسات
متخصصة نجريها بالخصوص كأولى خطوات التنفيذ مستعينين بأحدث التقنيات في أعمال
العرض واإلنتاج ،التي نستنطقها بأنامل وعقول أمهر الخبراء في هذا المجال ،تعميم الرسالة
وسيلتنا  ..تحقيق الهدف غايتنا.

هدفنا هو الوصول إىل غرض الزبائن  ...وإيصال الرسالة على أوسع نطاق ممكن .
 :2توثيق المشروعات.
بقدر أهمية المشروعات واألعمال الكبيرة تكون أهمية توثيقها إن لم تكن أكبر ،ويكاد ال يوجد
مشروع أو منجز إنساني تغيب عنه عملية توثيقه ورصده لحظة بلحظة وهو ينمو ويكبر ليأخذ
شكله النهائي.
إن الماضي عرضة دائما للنسيان والجهود الرائعة التي بذلت في تحقيق المنجزات ينبغي بل
يجب أن تظل حية في الذاكرة ،ويجب أن تكون دروسا ملهمة ومستفادة للسائرين في طريق
التنمية والنماء.
بهذه الروح وتفاصيلها تضع شركة الكادر كامل خبراتها وتقنياتها في توثيق مشروعاتكم
بالتصوير المرئي والضوئي (ثابت ومتحرك) وعلى مدار الساعة ومنذ اللحظة األولى وقبل
وضع حجر األساس إلى اللحظة التي يكون فيها كل شيء قد أنجز ،ربما خالل أشهر أو سنوات.
في هذا التوثيق الصورة تتكلم واإلحصائيات واألرقام تعلن عن نفسها ،وحبات العرق نرصدها
للداللة على البذل والجهد والعطاء ،بخبرتنا في مجال التوثيق المرئي بالصوت والصورة ومن
كل الزوايا تحت أشعة الشمس أو األضواء الكاشفة وفي الظروف المناخية المختلفة حيث الرياح
واألمطار ولهيب الشمس نستنطق الصمت الذي يعمل فيه الجنود المجهولون.

 :3إنتاج اخأشرطة الوثائقية القصيرة والطويلة
شركة الكادر تقدم للراغبين في توثيق مشروعاتهم ومنجزاتهم خالصة انتاجهم في باقة من
األشرطة المرئية واألقراص اإللكترونية وألبومات الصور التي تحكي بمهنية وحرفية عالية
كيف كان اإلنجاز وكيف تم االنجاز ،وتقدم عرضا سريعا بالصورة المتحركة وفي دقائق
معدودة ما استغرقته السنوات النجازه.
هذه األشرطة التوثيقية سنحيلها من خالل أفضل كتاب السيناريو والمخرجين والمعلقين إلى
أعمال وثائقية لتعرض في أشهر القنوات االفضائية.
 :4تقديم االستشارات اإلعالمية والمشورة الفنية المتخصصة.
نفخر في شركة الكادر للخدمات االعالمية وبكل ثقة أننا نتوفر على خبرات إعالمية متخصصة
أثبتت جدارتها وكفاءتها على أكثر من صعيد وفي أكثر من مؤسسة إعالمية إقليمية ودولية.
مجموعة من الخبرات تميزت بقدرتها الفائقة على التعاطي مع الكثير من التحديات اإلعالمية
ونجحت في تقديم التشخيص والمعالجات وأساليب الحلول الالزمة ببدائلها الممكنة.
شركة الكادر على أتم االستعداد لتقديم االستشارات اإلعالمية الالزمة سواء لتأسيس عمل
إعالمي ناجح وخالق أو لتفعيل عمل قائم أو الستكشاف آفاق جديدة له.

نواكب العامل ونتقدم خبطى واثقة يف مسرينا حنو املستقبل.
 :4تغطية المناسبات واخأحداث المهمة وتوثيقها.
تلعب األحداث والمناسبات دورا مهما في النشاط العام للمؤسسات والهيئات والشركات وغيرها،
وهي تعكس مدى األثر الذي تحدثه تلك المؤسسات في حياة المجتمع والشأن العام.
من هنا تكمن أهمية الدور اإلعالمي في تقديم الصورة والخبر والمعلومة للمجتمع المحلي
والخارجي بما يعزز من مكانة المؤسسة صاحبة الحدث عند اآلخرين.
نحن نوفر تغطيات إخبارية متخصصة بمهنية عالية وحرفية واعية لخصوصية الحدث وطبيعة
مناسبة المؤسسة صانعة الحدث ،ومن خالل عالقاتنا المتميزة بمعظم وسائل اإلعالم المختلفة
المقروءة والمسموعة والمرئية واإللكترونية.
إلى ذلك نأخذ على عاتقنا توفير توثيق متكامل للحدث بالصوت والصورة المتحركة والثابتة
لتبقى مرجعا دائما حين الحاجة له  ،ونقدم ملخصا ورصدا كامال لكل ما تناولته وسائل اإلعالم
المستهدفة عن ذلك الحدث.

جنعل تواصلك مع العامل األسهل واألسرع واألروع

خدمات فنية وتقنية

 :1توريد وتركيب وتشغيل وصيانة الشاشات المرئية اإللكترونية العمالقة.
يتزايد االهتمام كل يوم ومعه تزداد أهمية االستعانة بالشاشات اإللكترونية المرئية التي تخصص
وتنصب في الشوارع والميادين العامة والفضاءات المفتوحة في نشر الرسائل اإلعالمية التي
يراد لها أوسع انتشار ،وإدراكا ألهمية هذه الواسطة اإلعالمية في تعميم الرسالة اإلعالمية فقد
أخذنا على عاتقنا توفير هذه الوسيلة بأحجامها المختلفة وبمقاييسها المتعددة ذات الجودة العالية
والمثالية لمجابهة الظروف الجوية المختلفة وتقديم كل الخدمات المصاحبة لها من تركيب
وتشغيل وصيانة حسب طلب راغب هذه الخدمة.
وإداركا ألهمية هذه الواسطة اإلعالمية في تعميم الرسالة اإلعالمية فقد أخذنا على عاتقنا توفير
هذه الوسيلة بأحجامها المختلفة وبمقاييسها المتعددة ذات الجودة العالية والمثالية لمجابهة
الظروف الجوية المختلفة وتقديم كل الخدمات المصاحبة لها من تركيب وتشغيل وصيانة حسب
طلب راغب هذه الخدمة ،نجعل لصناعة اإلعالن والدعاية أكثر من معنى

حنن نواكب العامل ،ومنضي إىل األمام بثقة حنو املستقبل.....
حنن منكنك من االتصال بالعامل بأسهل ،وأسرع ،وأكثر الطرق إثارة لإلعجاب....

خدمات العالقات العامة

 ابحاث التسويق
تمتلك وحدة بحث األسواق التابعة لشركة الكادر خبرات واسعة ومتعددة وتقدم حلول
بحث مالئمة للمواضيع ذات العالقة باألنشطة التجارية والتسويق استراتيجيا ً وتكتيكيا ً ،
وتنفذ مشروعات بحث السوق " الكمية والنوعية " وتتعامل مع مختلف الموضوعات
وتستخدم سلسلة من المناهج والطرق .

 التخطيط االستراتيجى والتنسيق
تمتلك الكادر خبرات واسعة في ابتكار خطط الحمالت ومعرفة استراتيجيات االتصاالت
الفعالة والمالئمة .
 العالقات العامة  ،العالقات اإلعالمية
لدينا خبرات معتبرة في كافة القطاعات األساسية في مجال العالقات العامة والقطاع
المالي والزبائن والشركات كما تمتلك وحدة العالقات العامة خبرات واسعة في تطوير
االستراتيجيات والتنفيذ  ،اتصاالت األزمة  ،العالقات العامة عبر الشبكة  ،التكتالت ،
اإلعالم وخلق إدارة للفاعليات  ،عالقات عامة إستراتيجية  ،كما تستطيع الكادر تنظيم
مناسبات خاصة عبر ليبيا تتراوح بين تدشين المنتج واألنشطة المتخصصة مثل
المؤتمرات  ،والندوات وورش العمل .
 التخطيط اإلعالمي  ،الشراء والتقييم
الكادر هى شركة فريدة فى التعامل مع الحمالت اإلعالمية للزبائن ومتطلباتهم في ليبيا ،
وبنينا سمعة جيدة في مجال تقديم االستشارات اإلعالمية مبنية على التحليل العقالني .
 إستراتيجية اإلعالم الرقمي
طورت وحدة اإلعالم الرقمي التابعة لشركة الكادر حلوالً عبر االنترنت والهاتف النقال
صممت خصيصا ً لزيادة وتحقيق أهداف الزبائن ذات الصلة بالتسويق  ،وبسبب خبراتنا
الفنية استطعنا نقل أفكارنا المبدعة الخاصة بمواقع الشبكة إلى ارض الواقع كتحديث
وتفعيل المواقع عبر محركات البحث مثل جوجل  ،كما طور فريقنا كذلك حمالت
إعالمية اجتماعية للزبائن لمساعدتهم في إدخال تحوالت حقيقية وبناء عالقات قوية مع
زبائنهم .

قائمة العمالء السابقين
عملت شركة الكادر مع وكيلنا  IMPS Ltdانجلترا مع عدد من الشركات والهيئات الرائدة والشهيرة
العاملة في ليبيا .
وتشمل هذه شركات متعددة الجنسية  ،مثل شركة (بي پي المحدودة لعمليات االستكشاف ليبيا) ،فضال عن
المنظمات الدولية التي تملكها ليبيا بما في ذلك الشركة العالمية لخدمات التفتيش المحدودة) .، (UISكما تشمل
تجربتنا مع العمالء أيضا المصرف التجاري الوطني الليبي وجهاز تنمية وتطوير المراكز اإلدارية
).(ODAC
كما اضطلعت مجموعتنا بنجاح أيضا بتنفيذ خدمات العالقات العامة لمجموعة من المشاريع في منطقة البحر
األبيض المتوسط  /ومنطقة الخليج .

عمالء سابقين داخل ليبيا :


صندوق االمم المتحدة للسكان



شركة هاتف ليبيا



شركة ZTE



هيئة المشروعات العامة



الهيئة العامة للمعلومات



الهيئة العامة للثقافة



وزارة التربية والتعليم



بريتش بتروليم المحدودة لعمليات االستكشاف .



الشركة العالمية لخدمات التفتيش المحدودة UIS



المصرف التجارى الوطنى الليبى .



بلدية سوق الجمعة



بلدية طرابلس المركز



جهاز تنمية وتطوير المراكز االدارية ODAC

كما تستمد شركة الكادر خبراتها من خالل تعامل وكالئها مع شركات عالمية مثل :


بنك HSBC



مجموعة يونليفر جروب Unilever



الخطوط الجوية االماراتية .



شركة HP



شركة TOYOTA



شركة Total
" باالضافة الى العديد من العمالء المتميزين "

اعمال الشركة عام 2017
 -1المؤتمر والمعرض الدولى للتقنيات الجيومكانية


الزمان  :من  8-6ديسمبر



المكان  :فندق كورنثيا



دور الشركة :تنظيم وادارة وتنفيذ



رعاة الحدث :
 -1شركة هاتف ليبيا
 -2شركة ZTE
 -3وزارة الدفاع ممثلة بجهاز البحوث التطبيقية
*** مرفق احصائيات الحدث

 -2المعرض االول للمراة المبدعة



الزمان  :من  11-8مارس



المكان  :ارض المعارض بمدينة طرابلس



دور الشركة :ادارة وتنفيذ



المنظم  :بلدية طرابلس المركز



رعاة الحدث :
 #شركة ليبيانا للهاتف المحمول

 -3احتفالية اليوم العالمى للمراة


الزمان  10 :مارس



المكان  :فندق كورنثيا



دور الشركة :تنظيم وادارة وتنفيذ وتغطية اعالمية



رعاة الحدث :
 #صندوق االمم المتحدة للسكان
( تم توقيع مذكرة تفاهم ما بين الشركة وصندوق االمم المتحدة للسكان لتنظيم وتنفيد جميع
فاعلياته )
***** مرفق تقرير رصد للتغطية االعالمية للحدث

 -4معرض طرابلس الدولى


الزمان  12-2 :ابريل



المكان  :ارض المعارض بمدينة طرابلس



تنظيم وادارة وتنفيذ جناح رقم  " 70وزارة التربية والتعليم "



تنفيذ جناح رقم  " 43بلدية سوق الجمعة "

 -5مهرجان رمضان للتسوق


الزمان  27-17 :مايو



المكان  :خيمة ميناء الشعاب



تنفيذ الديكورات الحاصة بالحدث لصالح شركة جسر التواصل

