


WHO
WE ARE ?
We are a creative design, social media, branding and printing agency based in Jeddah, Saudi 
Arabia, made of graphic designers, art directors, social media strategists, and creative directors. 
Our team come from different backgrounds: we seek for diversity and innovative minds. 

KIC was established in 1993 by the founder Atef Jebreal, since then KIC
has proven to add that extra spark to your business no matter where you are!
We have built our reputation based on trust and quality with our clients.

من نحن؟
الــى  باالضافــة  واالعــان  والدعايــة  اإلبداعــي  التصميــم  مجــال  فــي  متخصصــة  وكالــة  نحــن 
ــة  ــات التجاري ــي والعام ــل االجتماع ــائل التواص ــً وس ــة  ايض ــم اضاف ــات، وت ــم الفعالي ــة  وتنظي الطباع
والطباعــة بكافــة انواعهــا وغيرهــا الكثيــر مــن إنجازاتنــا، مقرنــا فــي المملكــة العربيــة الســعوديه 
وبالتحديــد مدينــة جــدة، نوفــر طاقــم مــن المصمميــن الجرافيــك المحترفيــن ذوي خبــرة وكفــاءة 
افــكار  توليــد  التــي تســاهم فــي  اماكــن وخلفيــات مختلفــة  لدينــا مــن عــدة  المصمميــن  عاليــة، 
 ابداعيــة اكثــر، إننــا نســعى دائمــا لتقديــم األفضــل وننــوع بيــن طــرق التفكيــر والتســويق اإلبداعيــة.

تأسســت وكالتنــا )KIC( فــي عــام 1993 مــن قبــل المؤســس والقائــد األســتاذ: عاطــف جبريــل. ومنــذ ذلــك 
الحيــن وحتــى اآلن وهــي قــد اثبتــت ومازالــت تثبــت انهــا تضيــف شــراره إضافيــة لعملــك وتميــزه بغــض 

النظــر عــن مــكان وجــودك ونــوع العمــل، نحــن قــد بنينــا ســمعتنا علــى مبــدأ الثقــه المتبادلــة
 بيننا وبين عمائنا وال زلنا نعطي كل مالدينا من جودة عالية وخدمة مميزة للعماء.



KIC
VISIONS
KIC is a specialist sustainability communications agency, with comprehensive 
and in-depth expertise in digital strategy, digital transformation and digital 
innovation. As the pioneer of printing and advertising services for more than 25 
years, our priority is to provide high quality services to all our clients.

رؤيتنا

ــع  ــتدامة وتتمت ــاالت المس ــى اإلتص ــل عل ــزه وتعم ــه وممي ــة مختص ــي وكال ــا ه وكالتن
التحــول  ايضــً  ومنهــا  الرقميــة  باإلســتراتيجيات  متعلقــة  ودســمة  شــاملة  بخبــرة 
الرقمــي واالبــداع الرقمــي ،  ونحــن بصفتنــا وكالــة )KIC ( واحــدة مــن اكبــر المؤسســات 
فــي مجالهــا أال وهــو خدمــات الطباعــة واإلعــان، خبــرة ألكثــر مــن ٢٥ عــام فــإن مــن 
أولويــات مؤسســتنا تقديــم خدمــات ذات جــودة عاليــة لجميــع عمائنــا وضمــان لهــم 

ســرعة االســتجابة وكامــل الرضــا.



Our
Services
We handle everything linked to branding, social media, digital design, photography, 
and consultancy, Our goal is to help our clients grow and gain exposure with the 
right designs, tone of voice and tools.

 خدماتنا

ــات  ــذ اللوح ــا وتنفي ــة انواعه ــة  بكاف ــة والطباع ــات التجاري ــال العام ــي مج ــل ف ــن نعم نح

االعانيــة والهدايــا الدعائيــة وتنظيــم الفعاليــات  وكل شــيء مرتبــط بوســائل التواصــل 

االجتماعــي ايضــً والتصميــم الرقمــي  واالستشــارات ، وهدفنــا األساســي مــن الوكالــة 

ــال  ــن خ ــار م ــب االنظ ــا وكس ــل دائم ــم االفض ــو وتقدي ــى النم ــاء عل ــاعدة العم ــو مس ه

التصاميــم المميــزة ذات الجــودة العاليــة



GRAPHIC DESIGN
Design graphics to meet specific commercial or promotional needs, such as packaging, 
displays, logos, or imagery for print and digital uses including banner ads, social media posts, 
website graphics, magazine advertorials, etc

تصميم غرافيك

ــة او ترويجيــة محــددة،   نحــن نعمــل علــى عمــل التصاميــم والرســومات لتلبيــة األحتياجــات أو التجاري

 علــى ســبيل المثــال تصاميــم للعلــب بكافــة أشــكالها أو األكيــاس الورقيــة او الشــعارات لاســتخدامات

 الرقميــة والمطبوعــة بمــا فــي ذلــك اعانــات الوســائط االجتماعيــة ورســومات ومواقــع الويــب واعانــات

المجــات ومــا الــى ذلك

PRINTING SERVICES
We provide customers with timely, high-quality, more comprehensive design, plate-making, 
multi-color printing, processing, and gradually form a variety exquisite picture books, posters, 
product samples, high-end color boxes, calendar, desk calendar, and other printing products

خدمات الطباعة

 نحــن  نوفــر للعمــاء تصميمــً اكثــر شــمواًل وعالــي الجــودة فــي وقــت قياســي، نقــوم بصنــع اللوحــات

 بكافــة أنواعهــا و نوفــر الطباعــة متعــددة  االلوان، ونشــكل تدريجيــً مجموعة متنوعة مــن المطبوعات

 المصــورة الرائعــة والملصقــات وعينــات المنتجــات، والعلــب الفاخــرة المتطــورة، والتقاويــم المكتبيــة ،

. وغيرهــا مــن المنتجــات



WEB DESIGN
A professional website is the face of your company. We always study the market and the 
target audience before designing and developing any professional websites.

 تصميم المواقع

الموقع االحترافي هو واجهة شركتك وعملك، نحن دائمً على علم بالسوق والجمهور وندرس الفئة 

المستهدفة قبل التصميم والبدء بتطوير اي مواقع ويب بإحترافية .

MARKETING CAMPAIGNS
Our digital agency provides a whole team of experts for your project. This means a lot of 
creative discussions, brainstorming and marketing solutions to give you the best result you 
need. Two heads are better than one.

الحمالت التسويقية

توفــر وكالتنــا الرقميــة فريقــً كامــًا مــن الخبــراء لمشــروعك، وهــذا يعنــي انهــم ســيقدمون كل 

االفــكار المبدعــة التــي لديهــم واعطــاء حلــول وطــرق للتســويق المميــز لمنحــك افضــل نتيجــة تريدهــا 

ــد افــكار افضــل . ، فالتعــاون يول


















































































