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BRANDING

Branding, by definition, is a non-negotiable marketing 
practice of actively forming and shaping your company. 
The first step of any branding process is creating a visual 
representation of the company with visual elements that 
make up the brand identity. It is built to tell your customers 
who you are and what to expect from you because your 
brand is derived from who you want to be and how you wish 
to be perceived. 

Through branding, your brand can build recognition in the 
marketplace and distinguish itself from others as well as grab 
your ideal customers’ attention by leaving an impression and 
eliciting an emotional reaction. We can help you increase your 
business’ value and give your company more leverage in the 
industry by building a comprehensive message and positive 
perception for your company and product or service. 

 العالمة التجارية 

 من خالل الهوية التجارية ، يمكن لعالمتك التجارية أن تبني
 شهـرة في السوق وتميز نفسهـا عن ا�خـرين با�ضـافـة إلـى
 جذب انتباه عمالئك المثاليين من خالل ترك انطباع وإثارة رد
 فـعـل عـاطفـي. بـدون مجمـوعـة معيـنـة من ا�جراءات التي
 تسـمـى الهوية التجـارية ، ال يمكـن لعالمتـك التجـارية تنمية
 نفسـهـا. يمكنـنـا مساعدتك على زيـادة قيمـة عملك ومنح
 شـركتك المـزيد مـن الـنـفـوذ فـي الصـنـاعـة مـن خـالل بـنـاء
.رسـالة شـاملة وتصور إيجابي لشركتك ومنتجك أو خدمتك

 هويـة العالمـة التجاريـة، بحكم تعريفها ، هي مجموعة من
 الطـرق واالسـتـراتـيـجـيـات الـتـسـويـقـيـة المستخـدمة لبناء
 و تشكـيل شـركتـك وتمييـزها. تتمثل الخطوة ا¬ولى في أي
 عـمليـة تـرويـج للعـالمـة التجـاريـة فـي إنشـاء تـمثيـل مـرئـي
للشـركـة بـعنـاصـر مـرئـيـة تشكـل هويـة العالمـة التـجـاريـة
 تـم تصميـمه �خبـار عـمالئك من أنت وماذا ُيتوقع منك ¬ن 
 عـالمـتـك التـجـاريـة مشتـقة مما تريد أن تكون وكيف ترغب

في أن ُينظر إليك

.
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The logo designing process is the 
gradual development of a logo from 
an original idea to a unique identity 
of a business. After studying and 
visualizing various aspects and values 
of the business does one designer 
designs the logo to represent the 
business’ message. The designing 
process is as essential as the �nal look 
of the logo itself, if not more.

Logo Concept
فــكرة الــشـعــار

 عمليـة تصميـم الشعـار هـي التطـويـر
 التدريجي للشعار من فكرة أصلية إلى
 هـويـة فـريـدة للـشـركـة. بـعـد دراسـة
 وتـصـور مختلف جـوانب وقيم العمل،
 يقوم أحد المصممين بتصميم الشعار
 لتـمثيل رسـالة الشـركة. تـعتبر عمـلية
 التصميم ضرورية مثل المظهر النهائي

.للشعار نفسه ، إن لم يكن أكثر



Corporate Stationery Design
تـصـمـيـم مـطـبـوعـات الـشـركـات





Corporate Wall Sign Design
الـشـركــات واجـهــات  تـصـمـيـم 



أوش العـربية هـي شركـة رائـدة في مجال السالمة والصحة المهنية
في المملكة العربية السعودية يتركز دورها في تقديم االستشارات 
والخدمات الفنية والتوعوية والتثقيفية والتدريب لجميع المختصين 
والعـاملين بالقطاعــات المختلفـة وذلك لتـطبيق أفضل الممـارسـات 
الـتـي تـضـمـن تـوفـيـر بـيـئـة عـمل خالية من االخطار واإلصابات، وذلك 
وفـقـًا لـلـمـعـايـيـر الـدولـيـة الحـديثة للسالمـة والصحـة المهنيـة التـي 
تسـاهـم فـي تـقـليـص نفـقـات وتـكـاليف الخسـائـر البشـريـة والمـاديـة 
النـاتجة عن حـوادث عـدم االلتـزام بقواعـد السالمة والصحة المهنية 

في المنشآت. 



Corporate Stationery Design
تـصـمـيـم مـطـبـوعـات الـشـركـات



Logo Definition

اختيار فن الخط العربي

الخـط العـربي هـو طريقـة للتـعبير الرمـزي وتصويـر للغـة بدقـة وهـو أبـرز الفـنـون
التي تستخدم بإبداع الحدود له وما يميزه هو التناغم والتناسق فـي الخطـوط 

والمنحنيات. 

عادة التجمل بالخط العربي يعكس عراقة الشيء، وهنا يدل على عراقة األشخاص
واألحداث وأهميتها ومدى ركازتها.

123

تـعـريــف الـشـعــار



Arabic Typography Logo
فـن الـطباعـة باللغـة العربيـة



 فـي محـاولة لـمسـاعدتـك على طبـاعـة
 شعارك على أذهان الناس وزيادة الوعي
 بعـالمتـك التجـارية ، من الضروري إضافة
 شعارك إلى العناصر الترويجية. يعد إنشاء
 ضجة حول عالمتك التجارية والمساعدة
 في هوية العالمة التجارية جزء½ أساسياً

من ا�عالن والتسويق

In an attempt to help you imprint your 
logo on people's mind and increase your 
brand awareness, adding your logo to 
promotional items is necessary. It is an 
essential part of advertising and marketing 
to create buzz about your brand & assist 
in brand identity.

Promotion Items Design
تـصميم الـقـطع التـرويـجيـة

.



PUBLICATIONS

Publication in business is taking a step ahead to expand the 
visibility and enhance the corporate image of the business, 
which in turn helps in the endorsement of your business. 
To publish is to make content regarding your products or 
services available to the general public, mostly to a potential 
customer, as a credible resource for learning about your 
business.

It is an integral part of the branding process, applied with 
texts, images, or other captivating visual content featuring 
entirely on the business and its o�erings. These collectible 
pieces of printed information in several formats promote 
your business in di�erent venues gaining undivided attention 
from targeted audiences to e�ectively generate leads.

المنشورات

 يـأخذ الـنشر في مجـال ا¬عمـال خطـوة إلى ا¬مـام لتـوسيـع
 نطـاق الرؤيـة وتعزيـز صورة الشركـة ، ممـا يسـاعد بدوره في
 تـأييد عملك. النشر هـو جعل المحتوى المتعلق بمنتجـاتك
 أو خدماتك ، كمصدر موثوق به للتعرف على أعمالك ، متاًحا

.لعامة الناس ، في الغالب للعميل المحتمل

 إنـه جـزء ال يتجـزأ من عمليـة العالمـة التجارية ، يتم تطبيقه
 مع النصوص أو الصور أو غيرها من المحتوى المرئي الجذاب
 الذي يظهر بالكـامل على ا¬عمـال التجارية وعروضها. تعمل
 هـذه القطـع القـابلة للتحصيل من المعلومـات المطبوعـة
 فـي تـنـسيـقــات مـتـعـددة علـى تـعزيـز عـملك فـي أمـاكـن
 مـخـتـلـفـة ، مـمـا يـكـتـسـب اهـتـمـامـًا كـامـًلا مـن الجماهير

.المستهدفة لتوليد عمالء متوقعين بشكل فعال





Bifold Brochure Design
كـتـيـب تـعـريـف الشـركـات



A well-designed piece of publication positively re�ects and 
economically raises the cognizance of your business in the 
o�ine world as well. Additionally, they can distinguish you from 
your competitors. We help you promote your brand awareness 
among your targeted audience with the right designs and 
right words to bring credibility as well as create networking 
opportunities.

 يـعـكـس المنشـور المصمـم جيـد½ بشكـل إيجـابي ويزيد من
 النـاحية االقتصـادية إدراك عـمـلك فـي العـالم غـيـر المتصل
 بـا�نـتـرنـت أيضـÆ. با�ضـافة إلـى ذلك ، يمكنهـم تـمييزك عن
 منافسيك. في شركتنا ، نساعدك على تعزيز الوعي بعالمتك
 التجـارية بـيـن جمهـورك المـسـتـهدف من خالل التصميمات
 الصـحيـحة والكلمـات الصحيحـة لخلـق المصداقيـة وكـذلك

.فرص التواصل
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PACKAGING

Packaging is not merely covering and protecting a product. 
Essentially, it is a marketing tool to elevate the products and 
the business to the next step ahead. With several different 
roles and diversity of purposes, the packaging is as important 
as the product itself.  As it is the first introduction of your 
product, the packaging has to help the product stand out from 
other products in the aisle, provide crucial information, 
increase sales, and augment the interest of the targeted 
customers. 

We design product packaging using aesthetics that reflect 
the brand as a whole. After conducting extensive research into 
the wants and needs of the consumers, we design compelling 
packaging that facilitates purchasing decisions and propels 
the targeted customers to make a favourable decision. Choosing 
an innovative style, appealing colors, and fonts, emphasizing 
brand identity can leave an impression and can go a long way 
in attracting customers and encourage them to buy the product.

التغليف

 في شركتنا، نصمـم عبوات الـمنـتـجات بـاستخدام جماليات
 تعكس العالمة التجارية ككل. بعد إجراء بحث مكثف حول
 رغـبـات الـمستهلكين واحتياجاتهم ، نصمم عبوات جذابة
 تسـهل قـرارات الـشـراء وتـدفـع الـعـمـالء المستـهدفيـن إلى
 اتـخـاذ قـرار إيـجـابـي. إن اخـتـيـار أسلـوب مبتكر وألوان جذابة
 وخـطـوط ، والتأكيد على هويـة العـالمـة التـجاريـة يمكـن أن
 يـتـرك انـطـبـاعـÆ ويـمـكن أن يـقـطـع شوطـÆ طويًال في جذب

العمالء وتشجيعهم على شراء المنتج

 ال يقتصـر التغـليف على مجرد تغطية المنتج وحمـايتـه. في
 ا¬سـاس ، إنـها أداة تسويـقيـة لالرتقـاء بـالمنتجـات وا¬عمـال
 إلى الخطوة التالية إلى ا¬مام. مع العديد من ا¬دوار المختلفة
 وتـنـوع ا¬غـراض ، تـعتبر العبوة بنفس أهمية المنتج نفسه.
 نظًرا ¬ن هذه هي المقدمة ا¬ولى لمنتجك ، يجب أن تساعد
 العـبـوة الـمنـتـج فـي التميز عن المنتجـات ا¬خـرى في الممر،
 وتوفير معلومات مهمة ، وزيادة المبيعات ، وزيـادة اهتمـام

..العمالء المستهدفين
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SOCIAL MEDIA

Social media is a highly in�uential virtual space that helps in 
effective brand building, promotion, and selling. Through 
various social media channels, your products and services 
are given an online presence to create brand recognition, 
grow brand awareness, increase tra�c, and drive conversion.
The exposure your brand and it’s products or services will 
receive through the various advertising tools available 
through social media will reach out to new customers. You 
can digitally advertise your brand quickly and easily at an 
e�ective rate.

Through these platforms, you can monitor the social conversation 
to �nd the wants and needs of your targeted customers. We 
create social media channels for your brand to help you tell 
your brand’s impactful story and mission, build customer 
loyalty, drive sales growth together with establishing your 
brand as a topical authority, and building a commendable 
public image.

وسائل التواصل ا�جتماعي

 من خـالل هـذه المنصـات ، يمكنك مراقبـة وسـائل التـواصـل
الـعـمـالء واحتـيـاجـات  رغبـات  عـلـى  لـلـعثـور   االجـتـمـاعـي، 
 المستهدفيـن.  ، ننشئ قنوات وسـائط اجتمـاعيـة لعالمتـك
 التـجـارية لـمسـاعـدتـك عـلـى سـرد القـصـة والمهمة المؤثرة
 لعالمتـك التجـارية ، وبنـاء والء العمالء ، ودفع نمو المبيعات
 جنًبا إلى جنب مع ترسيخ عالمتك التجارية كسلطة موضوعية

وبناء صورة عامة جديرة بالثناء

 وسـائـل التـواصـل االجـتمـاعي هي مسـاحة افتـراضية مؤثرة
 للغـايـة تسـاعد فـي بنـاء الـعالمـة التـجـاريـة والترويج والبيع
االجـتـمـاعـي الـتـواصـل  قـنـوات   بـشـكـل فـعـال. مـن خـالل 
 المختلفة ، يتم منح منتجاتك وخدماتك تواجد½ عبر ا�نترنت
 �نشاء التعرف على العالمة التجارية وزيادة الوعي بالعالمة
 التجارية وزيادة الحركة وزيادة المتابعة. سيصل العرض الذي
 ستتلقاه عالمتك التجارية ومنتجاتها أو خدماتها من خالل
 أدوات ا�عالن المتنوعة المتاحة عبر وسائل التواصل االجتماعي
 إلى عمـالء جدد. يمكنك ا�عالن رقميÆ عن عالمتـك التجـاريـة

بسرعة وسهولة وبسعر فعال

.
.

.
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THANK YOU
for giving us the opportunity to serve you


