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من نحن؟

شركة سعودية 
متخصصة في إدارة الفعاليات 

والمعارض  والمؤتمرات وخدمات 

الدعم الفني والخدمات 

اللوجستية وادارة المخاطر 

معاييرنا عالمية و مواهبنا وطنية 

Who we are:

Saudi Company 
Specialized in Event Management, 

Exhibitions, Conferences, 

Technical Services, logistics & Risk 

Management Services. 

We are taking the heights of National 

talents & Global standards.



We focused on five main services:

- Planning and organizing
  official entertainment events.
-  PMP Certified Saudi Project Managers.
-  Logistics Services. 
- Providing qualified Saudi organizers in 
events.
- Supervision & Inspections.

We have an integrated team with 
qualifications and experiences in managing 
& operating small, medium, and large events.

At &more, we strive for excellence & success 
through our customers & apply their ideas 
on reality by providing the highest levels of 
quality, safety, and obligation to work & 
keeping up with all new things in event 
management and services.

نركز في أعمالنا على خمس خدمات رئيسة:

- تخطيط وتنظيم الفعاليات الرسمية والترفيهية.

 .PMP مدراء مشاريع سعوديين مؤهلين برخص معتمدة -

- الخدمات اللوجستية.  

- توفير منظمين سعوديين مؤهلين في إدارة الفعاليات.

- الرقابة والتفتيش.

لدينا فريق عمل متكامل بمؤهالت وخبرات في خدمات إدارة 

وتشغيل الفعاليات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.

نسعى في اند مور لتميز والنجاح من خالل عمالئنا وتطبيق أفكارهم 

على أرض الواقع، عن طريق تقديم أعلى مستويات الجودة 

كبة كل ماهو جديد في خدمات  والسالمة وااللتزام بالعمل وموا



تتميز اند مور بتطبيقها على الهواتف الذكية، 
والذي يمكن العميل من اختيار الخدمة وتصنيفها 
حسب اإلحتياج، ومتابعة تفاصيل الحدث واستالم 

التقارير اول ابأول .
يعمل تطبيق اندمور على نظامي Android و 

 .IOS
يتميز التطبيق بسهولة االستخدام من خالل 

واجهة عملية تساعد العميل من اختيار الخدمات 
التي تتناسب مع متطلبات الحدث دون اإللتزام 

بباقة معينة.

&more is distinguished by its application on 
smartphones, which enables the customer 
to choose the service & classify it according 
to the needs, also follow up on event details 
& receive reports. &more application works 
in IOS & Android.
Our application is characterized by ease of 
use through a functional interface that 
helps the customer choose the services 
that suit the events' requirements without 
committing to a specific package.



الثقة : 

باإلحترام والتعاون والثقة 

المتبادلة مع العمالء نحقق 

أفضل النتائج المطلوبة من تنفيذ 

األعمال.

االلتزام :

نتعهد باإللتزام في أداء األعمال وننجزها في

 الوقت المحدد، ونقدم نتائج أعمال استثنائية.

Trust :

professionally we achieve our customers 

require the implementation of business 

the best results of cooperation and 

mutual trust.

  

Commitment : 

We pledge to be committed 

to performing the work we 

accomplish on time & 

providing exceptional business 

results.

Our Valuesقيمنا
-

-

-

-



المرونة :
نتعامل بكل شفافية ووضوح، ونقدم الخدمات بسالسة 

واحترافية لتحقيق االستفادة الكاملة. 

الجودة :
نقدم أعلى مستويات الجودة وأفضل ممارسات التنفيذ 

والتشغيل واإلدارة بما يتناسب مع احتياجات العميل.

Flexibility :
We deal with all transparency& clarity & smoothly 

provide services, & we achieve it professionally with 

full benefits.

Quality :
We provide the highest quality levels with excellence 

for implementation, operation & management in line 

with business needs.

-

-

-

-



تخطيط و تنظيم الفعاليات الرسمية والترفيهيه

اند مور لديها من الخبرة ما يكفي للتخطيط وتنظيم 

المعارض والمؤتمرات والفعاليات الترفيهيه بدءاً من 

الفكرة مروراً بتصميم الهوية والطابع نهايًة بالتنفيذ 

اإلحترافي على أرض الواقع.

Planning and organizing official and 

entertainment events. 

&more has enough experience to plan 

and organize exhibits, conferences, and 

entertainment events. Starting from 

implementation ideas and character 

design till the idea passed on to the 

professional reality.

خدماتنا

Our Services



مدراء المشاريع : 
نوفر لعمالئنا نخبة من مدراء المشاريع السعوديين أصحاب 

الخبرة الفريدة والخلفية الواسعة في إدارة المشاريع، 

والقادرين بكفاءة على قيادة المشروع وحل المشاكل 

واتخاذ القرارات المناسبة، والكثير من المهارات اللي تساهم 

في نجاح المشروع وإدارته من مختلف الجوانب.

وذلك من خالل قاعدة البيانات التي نملكها لمدراء المشاريع 

لدينا؛ يستطيع العميل اختيار مدير المشروع الذي يتوافق 

مع شروطه، مثل سنوات الخبرة، ومجال العمل، والمؤهالت، 

وغيرها..

Project Managers :
We provide our customers with a selection of Saudi 

project managers who had a great experience and a 

broad background in event management. Also, they 

can lead the project, solve issues, and take the 

correct discussions Efficiently with other skills that 

contribute to success and manage projects.

 

Our customers have the right to choose their project 

manager based on their requirements, such as years 

of experience, the field of work, and qualifications. 



Logistics services: 
We provide our clients with many services 

include; Logistics services and establish a 

safe infrastructure for events either are 

entertainments, exhibitions, or conferences. 

We provide all customer requirements with 

full support and multiple choices in logistics.

 

Our team provides full solutions with high 

quality to facilitate our customer's events. 

Also, we provide them with everything that 

contributes logistically to live up to their 

aspirations and achieve success in their 

events.

الخدمات اللوجستية 
نقدم لعمالئنا الخدمة اللوجستية ونأسس بنية 

تحتية سليمة إلقامة المناسبات سواًء كانت 

فعالية أو معرض أو مؤتمر. نوفر لهم جميع 

المتطلبات بدعم كامل وخيارات متعددة في 

الخدمات اللوجستية.

يوفر فريقنا حلول متكاملة بجودة عالية لتسھیل 

أعمال العمالء، ويزوده بكل ما يساهم لوجستًیا 

في االرتقاء لتطلعاتهم وتحقيق نجاح مناسباتهم.



Organizers : 
&more has a vast organizer database all over the 

kingdom who have trained within programs 

include; a lot of workshops in various fields and 

tasks that fit the event.

 

Our clients have the right to chose the organizers 

team based on their needs, such as age or gender, 

and the qualifications that suit every task, such 

as crowd management, first aid, visitor reception, 

and other charges.

 

We will be guaranteed our clients that our staff 

would be professional, excellent live up to their 

visions in organize, and achieve tasks as they 

required. In addition to quick response and adapt 

to change in plan and assignments.

المنظمين :
تمتلك اند مور قاعدة أسماء كبيرة لمنظمين الفعاليات 

والمعارض والمؤتمرات في جميع أنحاء المملكة، والذي 

تم تدريبهم وتأهيلهم ضمن برنامج يتضمن الكثير من 

ورش العمل في مختلف المجاالت والمهام التي تناسب 

الحدث. 

بإمكان العميل اختيار فريق المنظمين حسب االحتياج، من 

خالل تحديد الفئة العمرية مثال أو الجنس والمؤهالت 

اللي تناسب كل مھمة، مثل: إدارة الحشود، اإلسعافات 

األولية، استقبال الزوار، وغيرها من المهام.

نضمن لعمالئنا العمل مع كوادر احترافية متميزة ترتقي 

كمل وجه.  لتطلعاتهم في التنظيم وإنجاز المهام على أ

باإلضافة لسرعة االستجابة والتكيف مع تغيير الخطط 

والمهام.



Supervision & Inspections: 
&more proud to be one of the first companies in 

the kingdom who has officially licensed from GEA 

on inspection events and entertainment facilities 

to apply precautionary measures and safety to the 

site and visitors.

الرقابة والتفتيش 
فخورين في اند مور بأن نكون من أوائل الشركات السعودية 

المرخصة رسمياً من الهيئة العامة للترفيه في ما يخص 

أنشطة تفتيش الفعاليات والمرافق الترفيهيه، وذلك 

للتأكد من تطبيق جميع اإلجراءات اإلحترازية الخاصة في أمن 

وسالمة الموقع والزوار.



Other Services

خدمات اخرى



خدمات أعمال البناء 

والتصاميم للفعاليات

Event Constructions

& Designs

ابتكار محتوى وافكار للفعاليات
Concept Creation

Gift Items

 خدمات التوثيق

Documentation Services

 معدات الصوت واإلضاءة

Audiovisuals

خدمات الضيافة

Hospitality

خدمات المطبوعات

Printing Production

الفعاليات الترفيهية واأللعاب

Entertainment and 

Activates

 خدمات األيدي العاملة

Manpower

الهدايا



مشاريعنا السابقة

Previous Projects



مهرجان شّده الهيئة العامة للترفيه
Shaddah Festival (GEA) 



فعالية التجمع السنوي لموظفي بنك ساب
 SABB Annual Gathering Day



  STC مؤتمر موظفي شركة االتصاالت السعودية
 STC Annual Conference



STC معرض شركة
STC Exhibition



مؤتمر استحواذ الشركة 
السعودية للصناعات العسكرية 

AEC على شركة



فعالية التجمع السنوي لموظفي 
الهيئة السعودية للمقاولين
SCA Annual Gathering



فعالية اإلحتفال بيوم األم 
(الشركة السعودية 

للصناعات العسكرية)



Our clients
عـمـالئــنــــا





info@andmore.sa 

www.andmore.sa
+966 53 300 4388


