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إن شركة نوادر العرب هي إحدى المنشئات الرائدة في مجال تقديم الخدمات اإلعالنية، وهي 
قائمة في المملكة العربية السعودية. 

و تتجلى نشاطاتها في تصنيع وخدمة الوسائل اإلعالنية و الوسائط المتعددة.
 إن خطوط العمل الرئيسة لدى الشركة :التصنيع والطباعه لجميع ما يختص اإلعالن والوسائل 

الخاصة به.
 تنطوي مهمتنا على تسهيل وصول العمالء ألهدافهم و ذلك من خالل توفيرنا لقدرات 

بشرية متمرسة بشكل غير منظور في اإلعالن و لديها الخبرة في صناعة ذلك.




           التنظيم الكامل للمهرجنات والمعارض فيما يخص للوسائل االعالنية . 
            تصنيع اللوحات اإلعالنية بجميع انواعها وخالق افكرمبتكرة جديده.

            إيجاد حلول لتصنيع اللوحات الخاصة.
            تصميم  وتصنيع  و تجهيز المعارض  "باستاندات رول أب – بوب أب – واالنظمه الخاصة     

            بالمعارض ".
            طباعات خارجي و  داخلي " فليكس – بانر – سي ثرو – فينيل –فلور جرافكس".
            توفير وسائل عرض:  - استاندات ثابتة - شاشات عرض - استاندات ورقية  

            تجهيز الحمالت الخاصة بالمجمعات التجارية  والمحالت التجارية . 








           التنظيم الكامل للمهرجنات والمعارض فيما يخص للوسائل االعالنية . 
            تصنيع اللوحات اإلعالنية بجميع انواعها وخالق افكرمبتكرة جديده.

            إيجاد حلول لتصنيع اللوحات الخاصة.
            تصميم  وتصنيع  و تجهيز المعارض  "باستاندات رول أب – بوب أب – واالنظمه الخاصة     

            بالمعارض ".
            طباعات خارجي و  داخلي " فليكس – بانر – سي ثرو – فينيل –فلور جرافكس".
            توفير وسائل عرض:  - استاندات ثابتة - شاشات عرض - استاندات ورقية  

            تجهيز الحمالت الخاصة بالمجمعات التجارية  والمحالت التجارية . 

•    ساسكو
•    سابتكو

•    جرير
•    الموحدة

•    مجموعه الصيدليات الوطنية (وايتس )
•    الشركة اإللكترونية لالتصاالت الدولية

•    وكالة اليوبر نت
•    وكاله أدرنالين

•    شركة المسكن الميسر
•    شركة عبداهللا السعيدان

•    هيئة المدن
•    مملكة المرأة

•    شركة الموارد العربية ( ميد)
•    المديرية العامة للسجون

•    وزارة التعليم العالي
•    مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني

•    جامعة اإلمام
•    مكتبة الملك عبد العزيز

•    معهد األمير نايف للبحوث والدراسات 
•    بنك مسقط
•    بنك اإلمارات



 •    المطابخ األلمانية
•    بيت التقسيط

•    المنجم
•    شركة ديجكو

•    شركه كودو للتغذية واإلعاشة
•    على الخفيف

•    بلدية تمير
•    بلدية تنومة

•    مستوصف اإلليزية
•    حرس الحدود

•    شركة المؤتمرات
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UV Printer


 



CNC Router


 



Plotter, Lamunation
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