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ال��اض لتقديم خدمات متعددة في مجال اإلعالن  2010م في مدينة  للدعاية واالعالن “ عام  الثانية  تأسست ”وكالة الخطة 
واإلعالم وتجهيز المعارض و�نظيم المعارض، والنشر والتو��ع ،واالستي�اد والتصد�ر في المملكة العر�ية السعودية ودول مجلس 

التعاون الخليجي .
عملت الشركة منذ تأسيسها على غرس القيم في نفوس العاملين لد�ها في جميع األقسام والتخصصات ، وقامت أيضًا بجلب 
أحدث ما توصلت إليه التكنلوجيا من الُمعدات والتجهي�ات الخاصة بمجاالتها لتنال مكانًة �نافسية في أسواق المملكة والخلي� 

العربي .
وتعمل الشركة ب�وح قادرة على مواجهة كافة التحديات لذا فإن إدارة الشركة تؤمن بالتطو�ر الذا�ي في جميع الجوانب المبنية 
، إذ  التي تقدمها منذ بدء تأسيسها  الخدمات  ا�تقلت الشركة نقلًة نوعيًة في جودة  ، فقد  على أسس تقنية وبش��ة وعلمية 
أنها استطاعت تقديم جميع ما  تلبي احتياجات العميل و�تناسب مع حجم منشأ�ه. كما  أصبحت تقدم حلوًال وافكار متكاملًة 
يطلبه العميل من كافات الخدمات، وذلك كانت �تيجة للتطور الك�ير في األدوات والخبرة الت�اكمية التي حازتها الشركة خالل 

عقد من الزمن .

من نحن
who are we



�ؤيتنا ورسالتنا
Our vision and mission

نسعى في وكالة الخطة الثانية  لإلهتمام بأدق األمور والتفاصيل، والتي تعني لنا الكثير وهي السعي دائما لخدمة عمالئنا 

الك�ام, احت�ام المواعيد, المصداقية في العمل وتوفير االستشارة والمعلومة المفيدة للعمالء, حتى قبل اإلقدام على التعامل 

تسو�ق  عن  المستطاع  قدر  واالبتعاد  ممكنة  تكلفة  بأقل  وال�اقية  المتميزة  والخدمات  التجهي�ات  توفير  ومحاولة  معهم 

التجهي�ات الرخيصة والغير عملية، وبهذا نحن نسعى للحصول على مركز متميز �ين منافسينا.



المرتكز الرئيسي
The main focus

ان جوهر منتجا�نا وخدما�نا هو تقديم الحلول المالئمة إل�تاج ونشر المحتوى اإلعالمي واإلعالني بكافة أشكاله، فنحن نسعى 

دومًا لتطو�ر خدما�نا بما يتوافق مع حاجات السوق المتجددة، وما يلبي رغبات عمالئنا بمختلف ش�ائحهم. ألن من أهدافنا تقديم 

األفضل دائما, واألفضل هو ما يعني أجود الخدمات التقنية المبنية على أساس علمي سليم وذلك بتوفير ف��ق عمل قادر على 

تطويع التقنيات المتطورة لتل�ية حاجات العمالء



توفر الوكالـــة  ف��ق عمل متخصص في عمل الج�افيك باســـتخدام افضل 
الب�امج والتقنيات كاآلفتر ايفكت وااللســـت��تر والمايا باإلضافة الى رســـم 
الكركا�ير والرســـم الثالثي االبعاد والموشـــن ج�افيك باســـتخدام أحدث 
التقنيات والب�امج وكذلك عمل أفالم األنميشـــن المتحركة وكل ما يطلبه 

العميل.

تصميم الج�افيك 
Graphic Design



�تشـــرف p2 والتي �تميـــز بحمد هلل بتقديم احدث الوســـائل التي طورتها 
التكنولوجيـــا في مجال االعالم للوصل إلى أعلـــى درجات االبداع متمنين 
ايصال صورة العميل حســـب ال�ؤية المطلوبة , وتمتاز الشركة بقدرتها على 
اال�تـــاج االعالمي واالعالني وعمل جميع مـــا يخص مجال االعالم المرئي 

منه والمسموع.

اإل�تاج اإلعالمي واإلعالني 
Media and advertising production



تقـــدم p2  للتصميم عدة خدمات في مجال الدعم الفني و صيانة المواقع 
اإللكت�ونيـــة وتطو�رها ، و �تميز فـــي مجال الدعم الفني بســـرعة الرد و 
ســـهولة التواصل بواسطة خدمة التذاكر لخدمة العمالء التي تساعد على 

حصر المهام .
هنـــاك الدعم عن ط��ق اإل�ترنت و أيضا خدمة ال��ـــا�ات المجدولة للعميل 
حسب الطلب و الصيانة بالساعات المســـتغرقة ، لهذا نرجوا منك التواصل 
معنا وارسال �ابط الموقع وطلبا�ك لكي نقوم بمساعدتك وتحقيق م�ادك 
، وعند األتفاق يتم ارســـال �يانات الموقــــع ليتم معالجة المشـــاكل التي 
تواجههـــا في موقعك او التطويـــــر المطلـــوب ، وايضـــًا اذا ترغب بنقل 

موقعك تحت ادار�نــا.

صيانة وتطو�ر المواقع
Website maintenance and development



نوفر لك مختلف الخطط لكى �تناســـب مع ط�يعه موقعك ســـواء كان 
موقعـــك ك�ير ام صغير ســـتجد الخطه التى �ناســـبك ، نضمـــن لك عمل 

موقعك بنسبة %99.9 على شبكة اال�ترنت.
نقـــد لك خدمة حجز اســـم النطاق  بكافة انواعه المتعـــارف عليها عالميا 
ســـواء ان كان ( COM.  أو  NET . )  وغيرها فى اقل من 3 ســـاعات من 
ارســـال طلب حجز اسم النطاق يكون اسم النطاق الذى قمت باختياره قد 
اصبح ملكا لك وأصبح �إمكانك أســـتخدام ايميالت بأســـم نطاقك وعلى 
س�يل المثال اسم شـــركتك p2 سيصبح نطاقك www.p2.net.sa وغيرها 

من النطاقات.

إستضافة المواقع
Web Hosting



نعلم دائمًا بان التصميم وشكل الموقع مهم جدًا لذلك في p2ا�تقينا 
لكـــم مصممين موهو�ين يفهمون تصور العميل واحتياجا�ه جيدًا ولن 
نبخـــل عليك بالوقت وال باألفكار في نقاشـــنا معك حتى �توصل الى 
افضل تصور ت��ده لموقعك. فســـيصبح �إمكانك يمكنك عرض صور عن 
منتجــا�ك , عــرض معلومــات عـن هـويـتـك ويمكـنـك التــواصـل مـع 
عـمـالءك مـن خـالل التـواصــــل الـمـبـاشـر او نـمـوذج ا�ـصـال مـعـيـن 
باإلضافة إلى بـيــــع منتجا�ك اون ال�ن ســـوف تســـوق لمنتجا�ك او 
شـــركتك او مكتبك او هويتك عبـــر اال�ترنت من خالل موقع احت�افى 

يسهل عليك عـملك االن.

تصميم وبرمجة المواقع
Design and programming sites



ميـــن  تضـــمُّ شـــركة آن واحـــد مجموعـــة مـــن أمهـــر المصمِّ
�ون بأفكارهم اإلبداعــيــة في مجال  والــُمـخــرجين الــذ�ن يتميَّ
التصميـــــم، مما يميزها عن باقي المنافـسـيـــــن، لتصـبـح أقــرب 

إلى العمالء ب�وعة التصميم و مدى تأ�ير فكرته

التصميم الفني والمطبوعات
Design and Prints 



تقوم الشـــركة بتنفيـــذ كل ما �رغبه العميل من تصو�ـــر وتوثيق بأحدث ما 
توصلـــت اليـــه التكنلوجيـــا من معـــدات تصوي��ـــة كاملة وتقـــوم �إ�تاج 
(المسلســـالت – الب�امـــج - افـــالم الوثائقيـــة – الحفـــالت والمناســـبات – 
المؤتم�ات والمعارض – الـــدو�ات التد���ية – التصو�ر البانو�امي)، وكل ما 

يحتاجه العميل.

تصو�ر الفيد�و
Video shooting



تمتلك الشـــركة ســـتود�و تســـجيل خاص لخدمة تســـجيل الصوت واإل�تاج 
الصوتي والك�وما بمساحة 7 في 10 متر باإلضافة الى توفر كادر شبابي 
للتعليق الصوتي بما يناســـب ذوق العميل . باإلضافة الى خدمة المو�تاج 

المرئي والصوتي بحيث نعمل على افضل الب�امج المو�تاج والتح��ك.

 المو�تاج وهندسة الصوت
Editing and sound engineering



إن جوهـــر منتجا�نـــا وخدما�نـــا هو تقديـــم الحلول المالئمة إل�تاج ونشـــر 
المحتوى اإلعالمي واإلعالني بكافة أشكاله، فنحن نسعى دومًا لتطو�ر 
خدما�نا بما يتوافق مع حاجات الســـوق المتجددة، وما يلبي رغبات عمالئنا 
بمختلف شـــ�ائحهم. ألن من أهدافنا تقديم األفضل دائما, واألفضل هو ما 
يعنـــي أجود الخدمات الدعائيـــة واالعالنية والتقنية المبنية على أســـاس 
علمي ســـليم وذلك بتوفير ف��ق عمل قادر على تطويع التقنيات المتطورة 

لتل�ية حاجات العمالء.

الخدمات واألعمال
Services and Business



كما تمتلك الشركة مجموعة واسعة من االضاءة التي تفيد العميل وتقدم 
له اجمل الع�وض واحدثها اضاءًة كما تمتلك شاشات قياسها بالمتر المربع 

و�تم استخدامها لصاالت الكبرى او للبث المباشر.

اإلضاءة والشاشات
Lighting and screens



تملك الشـــركة أحـــدث المعدات الصوتيـــة إلقامة الحفـــالت والمعارض 
والمؤتم�ات مثل ال دي جي وك�وت الصوت.

الصوتيات
Acoustics



تقدم الشركة فرصة ا�تاج الصور الفوتوغ�افية بحرفية عالية من خالل تصو�ر 
المنتجات واالف�اد مستخدمة أفضل الكامي�ات وعدسات التصو�ر.

التصو�ر الفوتوغ�افي
photography



من هنا انطلقنا في العام 2015 وفاء لحاجة قطاعات الخدمات المختلفة 
بأن يعرضوا خدما�هم ومشا��عهم للعالم بط��قة شبه حية، وأبدعنا بنقل 
هذه األماكن من أرض الواقع عبر دليل تجول الدعائي بالتصو�ر البانو�امي 
(ثالثي األبعاد) لن��د متعة األشخاص عند �ؤيتها وتحفيزهم ل��ارتها بما يالئم 

اذواقهم و�احتهم. ي��د الطلب لخدمتكم ويحسن موقف العمالء تجاهه
�وفر التقنية للمعلنين الوصول لش��حة ك�يرة من العمالء

يعتبر تجّول عالمًا جديدًا لإلعالن والتسو�ق

خدمة التصو�ر ثالثي األبعاد - البانو�اما
3D imaging service - Panorama
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