من نحن
ألفـــا للمؤتمرات والمعارض هي شـــركة ذ.م.م مقرها جدة  -المملكة العربية الســـعودية ولديها مكتب إقليمي
فـــي األردن والبحريـــن وشـــراكات تعـــاون مـــع عدد مـــن نظرائهـــا محليا ودوليا  ،شـــركة تهـــدف إلى إثـــراء قطاع
األعمـــال المحلـــي والعالمي من خالل األحداث المســـتقبلية الرائـــدة في صناعة األحـــداث واالجتماعات على مدار
معا.
العام .أسســـت الشـــركة على شـــغف التفرد واإلبداع وحـــب المكان ونماء اإلنســـان ً

About
Alpha Conferences & Exhibitions is an LLC ( DMC ) ( MICE ) Com. HQ in Jeddah - Saudi Arabia
with regional offices in Jordan and Bahrain , and strategic partnerships with sister companies
Domestic and around the world .We seek to enrich local and international business by creating
futuristic pioneering events and meetings throughout the year. The company was established
on a foundation of uniquness, passion, loyalty and mutual human growth.

Mission
To achieve international best practices
in creating professional developmental,
economic, tourism, and social events.

Vision
To be a local company with international
standards, an Arabian identity and a lively
inspiring spirit.

Goals
To create impactful and meaningful
conferences , exhibitions and events with
one of a kind facades and tailored content
both locally and internationally.

رسالتنا
تحقيـــق معاييـــر الجودة فـــي صناعـــة الفعاليات ذات
البعـــد التنموي واالقتصادي والســـياحي واالجتماعي
.وبلمســـات احترافية

رؤيتنا
،أن نكون شـــركة وطنية بســـمات عالمية وهوية عربية
.وبروح وثابة مبهرة

أهدافنا
إقامـــة مؤتمرات ومعـــارض وفعاليـــات ذات قيمة واثر
غالفهـــا التفرد وجوهرهـــا التخصص على المســـتوى
.المحلـــي والدولي

النشاط الرئيسي
▪

▪إدارة الوجهات

▪

▪تنظيــم المؤتمــرات والمعــارض المؤقتــة والدائمــة
المحليــة والدوليــة

▪

▪صناعة االجتماعات المحلية والدولية

▪

▪التسويق اإللكتروني

▪

▪الخدمات المساندة

Primary Services
▪▪ Destination Management
▪▪ Organizing temporary and continuous
conferences and exhibitions
▪▪ Arranging meetings domestic & internationally
▪▪ E Marketing
▪▪ Logistics Services

▪ ▪التدريب وتأهيل كوادر قطاع الفعاليات
▪▪ Training and qualifying professionals in the
events industry
▪ ▪الدعايــة واإلعــام والعــروض ومحتويــات الوســائط
المتعــددة

▪▪ Advertisement, Media, Copyrighting and
Multimedia

▪

▪تنظيــم الجــوالت الســياحية وأنشــطة الســفر للعمــاء
الخاصيــن مــن الدرجــة الممتــازة وخدمة كبار الشــخصيات ▪▪ Organizing tours, activities and itineraries
الهامــة
for select upper-class clientele and VIPs

▪

▪الجوالت السياحية والحوافز

▪

▪العروض ومحتويات الوسائط المتعددة

▪▪ Tourism tours & incentive travel
▪▪ Presentations and Multimedia

Services in (MICE)

الخدمات
▪صناعة االجتماعات الدولية

▪

▪المعارض التجارية

▪

▪إدارة الوجهــات والحوافــز والجــوالت الســياحية
المميــزة

▪

▪▪ Media campaigns & event documentation

▪الحمالت اإلعالمية وتوثيق الفعاليات

▪

▪▪ Planning and executing awards ceremonies

▪إقامة وتنفيذ احتفاالت توزيع الجوائز

▪

▪صياغة وتنظيم االتفاقيات

▪

▪تطوير العالقات االقتصادية الدولية

▪

▪التسويق اإللكتروني

▪

▪استضافة األحداث الدولية

▪

▪تنظيم فعليات العالقات الدولية

▪

▪عقد المؤتمرات الصحفية

▪

▪إطالق المنتجات

▪

▪عقد ورش العمل

▪

▪خدمات الدعم الفني

▪

▪التدريب والتأهيل

▪

▪األنشطة وسفر العمالء الخاصين من الدرجة الممتازة

▪

▪القياس واألثر في صناعة الفعاليات

▪

▪▪ Arranging international meetings
▪▪ Commercial exhibitions
▪▪ Destination managment, incentive travel
and unique tourism tours

▪▪ Drafting and negotiating agreements
▪▪ Developing international economic ties
▪▪ Full events Marketing services
▪▪ Hosting international events
▪▪ Organizing international relations events
▪▪ Holding press conferences
▪▪ Launching Products
▪▪ Conducting workshops
▪▪ Technical support
▪▪ Training and Qualifying
▪▪ Activities and itineraries for select upperclass clientele
▪▪ Measuring the impact of an event

Part of Initiatives
▪▪ Arabian Travel Market ATM , 1993.
▪▪ Marketing the first international tourism
participation in the Assir region , 1997. In
addition to supervising the execution
▪▪ Supervising the executing of the first
Saudi Tourism Forum, 2003. Today it is
known as the Saudi Travel & Tourism
Investment Market (STTIM)
▪▪ Supervising the executing of first Gulf
Investment Tourism Forum , 2006
Bahrain & 2008 Jeddah (GITOF)
▪▪ Supervising and Orzanizing the first Gulf
Tourism and Community Forum, 2008 in
Madena
▪▪ The “Allah’s Guests Our Guest” campaign,
which welcomed and served the Haj
pilgrims in coordination with the Makkah
Chamber and Al AlWatan newspaper.
▪▪ Initiating the formation of a specialized
Events center to bring all professionals
working in the events industry under one
roof in both the city of Jeddah and Riyadh
(International Events industry Center )

من المبادرات
م1993 ATM ▪ملتقى السفر العربي

▪

▪تســويق أول مشــاركة ســياحية دوليــة باســم

▪

م مــع اإلشــراف علــى1996 منطقــة عســير عــام
التنفيــذ
م2003 ▪أول ملتقــى ســياحي ســعودي عــام

▪

مــع اإلشــراف علــى التنفيــذ والــذي يعــرف اآلن
باســم ملتقــى الســفر واالســتثمار الســياحي
)STTIM( الســعودي
▪أول ملتقــى للســياحة واالســتثمار الخليجــي األول

▪

م البحريــن مــع اإلشــراف علــى التنفيــذ2006
GIFOF م بجــدة2008و
▪أول ملتقــى للســياحة والمجتمع الخليجــي بالمدينة

▪

.م مــع اإلشــراف والتنظيم2008 المنــورة عــام
▪ حملــة (ضيــف الرحمــن ضيفنــا) خدمــة وترحيــب

▪

لضيــوف الحــج بالتعــاون مــع غرفــة مكــة
وصحيفــة الوطــن
▪البــدء فــي تأســيس مركــز متخصــص لضــم كافــة
العامليــن فــي صناعــة الفعاليــات تحــت ســقف
واحــد بــكل مــن مدينــة جــدة والريــاض (مركــز
)صناعــة الفعاليــات الدولــي

▪

Part of Achievements
▪▪ The first Gulf Tourism and Community
Forum, 2008
▪▪ Organizing the first meeting between the
tourism colleges and institutes in the GCC ,
2006 in Jeddah
▪▪ Organizing the conducting meetings
between event and exhibition companies in
the GCC , 2008 in Manama
▪▪ The first Saudi Tourism Forum , 2003
▪▪ Inviting and organizing meetings with
the heads of hotel chains and signing
cooperation agreements with their local
counterparts , 1999
▪▪

Inviting and organizing visits with their
excellences the ministers of tourism in Arab
County’s to visit Saudi Arabia and share
their countries experience in tourism , 1998

▪▪ Conducting various meetings with key
stakeholders in GCC General Authorities
of Civil Aviation regarding opening GCC
air space to tourism destinations in the
Kingdom of Saudi Arabia, 1988
▪▪ Antique Car Carnival, 2012. Awarded as the
Best Tourism Attraction in the Kingdom of
Saudi Arabia 2012

من المنجزات
▪ملتقــى الســياحة والمجتمــع الخليجــي األول

▪

م2008
▪تنظيــم أول لقــاءات بيــن كليــات ومعاهــد

▪

الســياحة بــدول مجلــس التعــاون الخليــج
م2006 جــده
▪تنظيــم وعقــد لقــاءات بيــن شــركات نظيــم

▪

المعــارض والمؤتمــرات بــدول مجلــس التعــاون
 م2008 المنامــة.
 م2003 ▪ملتقى السياحة السعودي األول

▪

▪دعــوة وتنظيــم لقــاءات رؤســاء مجموعــة

▪

إدارة الفنــادق العالميــة وعقــد اتفاقيــات
م1999 تعــاون مــع نظرائهــم المحلييــن
▪ دعــوة وتنظيــم برنامــج زيــارات ألصحــاب

▪

المعالــي وزراء الســياحة العــرب لعــرض تجــارب
م1998 بدلناهــم الســياحية بالمملكــة
▪عقــد لقــاءات مختلفــة مــع أصحــاب القــرار

▪

لهيئــات الطيــران المدنــي بــدول مجلــس
التعــاون حــول فتــح األجــواء للطيــران الخليجــي
 م1998 للمــدن الســياحية بالمملكــة
 م الحائــز2012 ▪كرنفــال الســيارات العتيقــة
علــى جائــزة افضــل مــكان جــذب ســياحي فــي
م2012 المملكــة

▪

خبراتنا
تكمــن خبرتنــا فــي تنظيــم وتنفيــذ المؤتمــرات
فرصــا واســعة
والفعاليــات ذات األثــر التــي توفــر
ً
للتواصــل مــا بيــن كافــة المعنييــن بهــذه األحــداث مــن
جمهــور ورعــاة وشــركاء حقيقيــون ،فعالياتنــا هــي
خلــق فــرص نــادرة ومبتكــرة ومحفــزة وجاذبــة للمطورين
والمســتثمرين والمورديــن وصانعــي القــرار.

Experience
Our expertise lies in organizing and executing
powerful effective events and festivities
that provide an opportunity for all relevant
attendees , sponsors and effective partners
to communicate. We create rare, innovative,
creative opportunities that attract developers,
investors, exporters and decision makers.

عالقاتنا
علــى مــدى  25عــام مــع صناعــة الســياحة والضيافــة
واألحــداث تطــورت لدينــا عالقــات متينــة ،وارتبــاط عملــي
بمصداقيــة نعتــز بهــا مــع جهــات وشــخصيات حكوميــة
وفــي مراكــز المؤتمــرات وصناعــة األحــداث والتخطيــط
وبالمبــادرات الفريــدة التــي تتميــز بهــا شــركتنا عــن
المنافســون وفــق أعلــى معاييــر الجــودة متوجــة
بالوفــاء وااللتــزام المصداقيــة والشــفافية فــي كافــة
تفاصيــل األحــداث مهمــا كان حجمهــا.

Relationships
In the last 25 years we have created strong
ties in tourism, hospitality and events with
robust working relationships with government
bodies and officials, conference centers, event
creators and planners. Our unique initiatives set
us apart from our competitors due to our best
practices, loyalty, transparency, unwavering
quality, and extreme attention to every detail
regardless of the size of the event.

خبراتنا
أن النتائـــج الملموســـة هـــي أحـــد المميـــزات التـــي
تـــم حصادهـــا علـــى مـــدى تاريـــخ عمـــر هذه الشـــركة
وأصحابهـــا وبعالقتهـــا الوثيقـــة مـــع األرض واإلنســـان
والمـــكان والتـــي تنمـــو معـــه وله فـــي وطـــن بحجم
المملكـــة العربيـــة الســـعودية قبلـــة األعمـــال والنماء
والتاريـــخ واألثـــر ,وبالتوازي مـــع نمو المشـــاريع الجبارة
القادمـــة والتـــي قربـــت المســـافات مع العالـــم أجمع
وأضحت الســـعودية لغة حـــوار العالم والمـــكان األقرب
لحـــراك األعمـــال والتنميـــة والفعاليـــات يقابلهـــا فـــي
نفس الوقت القناعة المكتســـبة بقيـــم الحياة واألعمال
واإلنجـــاز كعنصر نمـــاء وبالقيمـــة المضافـــة التي نجيد
فهمهـــا ألي فعالية مع تأمين أفضـــل الخدمات للعمالء
أينما كانـــت وجهتهم وتطلعاتهم ومـــن أي مصدر في
العالـــم نحاورهـــم وبشـــغف النجاح لنعيشـــه معا.

Beliefs
Our company’s and owners’ long history of
tangible results has set us apart. In addition
to our relationships and commitment to the
Earth, humanity and home that has grown
with the prosperity, heritage and history
of the Kingdom of Saudi Arabia which has
built bridges to the entire world and as such
has become a beacon for dialogue, hub for
business, development and events. Moreover,
our conviction towards the value of life,
business, and achievement as an integral part
of development. Our commitment to go over
and beyond and provide only the best services
to our clients wherever their destination and
whatever the expectations and origins, we
communicate with passion to foster a more
inclusive world.

من الحصاد
 مــن الهيئــة2011  شــركة األســرع نمــوا فــي المملكــة فــي عــام100 ▪فــازت الشــركة كواحــدة ضمــن الـــ

▪

العامــة لالســتثمار
م ألفضــل مــكان جــذب ســياحي بالمملكــة (كرنفــال2011 ▪فــازت الشــركة بجائــزة التميــز الســياحي الســعودي

▪

)الســيارات العتيقة
2011 ▪فاز رئيس الشركة بجائزة التميز السياحي السعودي كأفضل مساهم في السياحة السعودية

▪

▪جائزة المعهد العالي للسياحة

▪

▪جائزة تقديرية من متحف الكويت الوطني

▪

 فرع الرياض- المدير التنفيذي
فهد تركستاني

الشركاء
سعيد علي عسيري و علي عبداهلل ال نازح

Part of the harvest
▪▪ Recognized by the General Investment Authority in 2011 as one of the 100 fastest growing
companies in Saudi Arabia.
▪▪ Awarded the Saudi Excellence in Tourism Award for Best Tourism Attraction by the Saudi
Commission for Tourism and National Heritage (Antique Car Carnival)
▪▪ In 2011 the President of the company was Awarded the Saudi Excellence in Tourism Award
for Best Tourism Contributor in Saudi Arabia
▪▪ High Tourism Institute Award – Egypt
▪▪ Appreciation Award from the Kuwait National Museum
Founder & partners

CEO-Riyadh Branch

Saeed Ali Assiri & Ali Abdullah Al Nazeh

Fahad Turkstani

