
Alazd Events 
M a n a g e m e n t 
االزد لتنظيـــــــــــــــــم الفعـــــــــــاليــــــــــــــــات



دبــي  مدينــة  مــن  االزد  شــركة  انطلقــت 
و  صناعــة  مجــال  فــي  الســماء  عنــان  لتعانــق 
تجهيــز  و  المؤتمــرات  و  الفعاليــات  تنظيــم 
اقليميــا. و  محليــــــــا  والمهرجانــــــات  الملتقيــــــات 

وقــد اعتمــدت  األزد لتحقيــق تميزهــا علــى فريــق مــن 
الخبــرات و الكفــاءات اإلداريــة و الفنيــة المتخصصــة 
فــي تنظيــم أكبــر المعــارض و المؤتمــرات للــوزارات 
المؤسســية،  و  الحكوميــة  األجهــزة  و  الهيئــات  و 
وذلــك مــن خــال اإللتــزام بأرقــى مســتويات الجــودة 
الخدمــات  كافــة  توفيــر  فــي  العالميــة  بالمعاييــر 
التنظيميــة و اإللتــزام باألســس الفنيــة و المبتكــرة 
الرعايــة  برامــج  تســويق  و  التجهيــزات  مــن  بــدءاً 
و  التســوق  خدمــات  و  المشــتركين  اســتقطاب  و 
يلبــي  بمــا  العــرض  مســاحة  تهيئــة  و  المبيعــات 
تطلعــات الجهــات المنظمــة و المشــاركة و الــزوار.

واســعة  قاعــدة  بإمتــاك  األزد  شــركة  تفخــر  كمــا 
مــن البيانــات تغطــي قطاعــات كافــة األعمــال داخــل 
تقديــم  للشــركة  يتيــح  ممــا  خارجهــا  و  اإلمــارات 
عمائهــا لجميــع  متميــزة  تســويقية  خدمــات 

Alazd Events Management was launched from 
Dubai to reach the skies in the industry and 
organization of events, exhibitions, seminars, 
fairs & conferences locally and globally.

In order to achieve distinction, Alazd Events 
Management depend on a team of experts, 
administrative and technical specialists in 
organizing and planning major fairs and 
conferences for ministries, authorities, 
governmental and institutional bodies. 
Distinction is achieved through its obligation 
to the highest quality levels in providing all 
organization services and commitment to 
technical and creative standards. Including 
supplies, marketing sponsoring programs, 
attracting participants, marketing and 
sales services, preparing show locations to 
accommodate all needs of organizing body and 
visitors.

Alazd Events Management is proud to possess 
wide databases of all businesses inside and 
outside the UAE which offer opportunity to 
provide unique marketing services to our clients.

 Who
 We Are 

مـــن
نحــــــــــــــــــن

رؤيتنـــــــــــــــــا
فــي  وريــادة  وابداعــًا  تميــــزاً  األكثــر  نكــون  أن 
علــى  والمؤتمــــرات  المعــــــارض  وتنظيــم  قيــادة 
خدمــات  عبــــــــر  واإلقليمـــــي  المحلــي  المســتوى 
 . عاليــة  ومهــارة  باحترافيــة  ومتجــددة  مبتكــرة 

مهمتنــــــــــــا
انشاء وتطوير نطاق واسع من خدمات تنظيمية 

متجددة وتقديم حلول مبتكرة ومتكاملة .

قيمنـــــــــــــــا
الجودة |  االبداع |  التركيز على العماء |  الشمولية | 

االحترافية |  الشفافية  |  التشاركية .

فريق الشركة
األفضــل  ُيعــد  عمــل  فريــق  األزد  شــركة  تمتلــك 
محلييــن  شــباب  مــن  فريــق  وهــو  المنطقــة  فــي 
إدارة  قواعــد  أفضــل  وفــق  ومدربيــن  مؤهليــن 
الفعاليــات والمؤتمــرات بــدءاً مــن التخطيــط مــروراً 
التــي  والنتائــج  بالتقاريــر  وانتهــاًء  التنفيــذ  بمراحــل 
ســتكون متوقعــة ومدروســة بدقــة بالنســبة لنــا .

 Our Vision: 
To be the leading and pioneer Company in events 
and exhibitions industry locally and globally, 
through creative and regenerative services with 
exceptional professionalism and workmanship.

Our Mission:
Create & develop extensive range of  
regenerative organization services. Offer 
creative and integrative solutions.

Our values:
Quality | Creativity | Customer Focus | 
Comprehensiveness | Proficiency | Transparency 
| Collaboration.

Our Team:
Alazd Events Management has a work team 
of specialists considered as the best in the 
region; qualified local youth and well-trained 
according to best standards in conferences and 
events management. Our team starts from 
event planning, to implementation stages and 
ends with well-studied accurate reports and 
projected results.

تعامالتنــا قائمــة علــى الشــفافية، الجديــة، 
ــا  ــع موظفين ــة م ــة، والنزاه ــة المتبادل الثق
اآلخريــن األعمــال  وشــركاء  وعمالئنــا 

Our business are based on transparency, 

seriousness, mutual trust and integrity 

with our employees, customers and 

other business partners



تنظيم المعارض و المؤتمرات
 و الندوات و إدارتها

تمتلــك شــركة األزد قســمًا خاصــًا ألعمــال التجهيــزات 

وكوادر فنية متخصصة وذات خبرة في ذلك ، بدءاً من 

ــات  ــة الخدم ــا بكاف ــرض وتهيئته ــاحات الع ــز س تجهي

وانشــاء   ، الهندســية  التصاميــم  بأحــدث  المســاندة 

منصــات العــرض بأرقــى أنظمــة االضــاءة واألنظمــة 

الســمعية والبصريــة ، إلــى الافتات واللوحــات الدعائية 

. والمؤتمــرات  المعــارض  أماكــن  تأميــن  واجــراءات 

Organizing fairs, conferences 

and seminars and managing it

Alazd Events Management has a special section 

for supplies works along with expert and skillful 

technical cadre. We specialize in arranging 

exhibition stages with logistic services and state-

of-the-art designs, set-up stages with finest 

lighting systems, audio and visual systems, 

signboards, marketing board and insuring fairs 

and conferences locations.

 OUR SERVISESخــــــــــدمـــــــــــات 



 االدارة التسويقية 

التســويق حيــث  ادارة  رائــدة فــي مجــال  األزد  شــركة 

فــي  ابداعيــة  بأفــكار  خدماتهــا  الشــركة  تقــدم 

اإللكترونــي  اإلعــام  ووســائل  األحــداث  ادارة  مجــال 

والجماعيــة  الفرديــة  الجهــود  توجيــه  وهدفنــا   ،

مــن خــال قــدرات واعيــة تطمــح للنجــاح بكفــاءة. 

 Marketing management 

Alazd Events Management is prominent 

company in marketing management; it offer 

services with creative ideas in management 

of events and electronic media. Our objective 

is to direct individual and joint efforts through 

conscious talents that aspire to succeed. 

 OUR SERVISESخــــــــــدمـــــــــــات 



 خدمات الضيافة والتعهدات الترفيهية 

الخدمــة  مســتويات  أرقــى  األزد  شــركة  تقــدم 
ــدة  ــة فري ــدث تجرب ــل كل ح ــث نجع ــتثنائية ، بحي االس
الزفــاف أو حدثــًا  مــن نوعهــا ، ســواًء كانــت حفــات 
يضفــي  ممــا   ، تخــرج  أو  عائليــًا  احتفــااًل  أو  مؤسســيًا 
ــة  ــة والجاذبي ــن األناق ــدر م ــاحرة بق ــات س ــواء فعالي أج
مــن  الثقافــات  متعــدد  الطعــام  تنــاول  تجربــة  علــى 
أصنــاف  متضمــن   . الدولــة  فــي  المطاعــم  أشــهر 
كعــك بتصاميــم خاصــة تائــم مختلــف المناســبات 
واالكسســوارات  المائــدة  أدوات  مــن  بــدءاً   ،
 . الودوديــن  والموظفيــن  الطعــام  قوائــم  وحتــى 

 Catering and entertainment 
services 

Whether you are having a themed romantic 
wedding reception, a corporate gathering, a 
family reunion, or graduation party, Alazd Events 
Management have exceptional level of services, 
we make every event unique experience and 
truly worthwhile. Apart from serving diverse 
sumptuous dishes, we also provide a charming 
classy and elegant atmosphere to the event. 
We supply all sorts of cakes with special designs 
that fit every occasion, and we supply tables’ 
accessories, decorations, food menus and 
friendly staff. 

 OUR SERVISESخــــــــــدمـــــــــــات 



 تصوير الحفات و المناسبات الشخصية 

 تمتلــك شــركة األزد فريــق تصويــر متميــز يتعامــل مع 

جميــع المناســبات بطريقــة احترافيــة ســواء التصويــر 

بأحــدث  االحترافــي  الفيديــو  تصويــر  أو  الفوتغرافــي 

 . ومتميــز  مختلــف  تصويــر  وبأســلوب  الكاميــرات 

 Photography of parties and 
special occasions 

Alazd Events Management has a team of 

Professional Photographers that offer unique 

signature style while dealing with all occasions 

in a professional way. We use the most modern 

digital cameras, cutting-edge technology, in 

photography or videography, with exceptional 

and different style. 

 OUR SERVISESخــــــــــدمـــــــــــات 



 عروض الفنون الشعبية 

الفنيــة  اللوحــات  بتقديــم  األزد  شــركة  تهتــم 

واألهازيــج  للفنــون  مختلفــة  بألــوان  والفلكلــور 

والخليجيــة  اإلماراتيــة  الشــعبية  والرقصــات 

بطــرق  العالــم  دول  لجميــع  امتــداداً  والعربيــة 

احترافيــة تشــويقية مرتبطــة بمختلــف المناســبات 

 . وخارجهــا  اإلمــارات  فــي  والوطنيــة  االجتماعيــة 

 Folk performance shows 

Alazd Events Management is keen to present 

artistic portraits and folklore arts with diverse 

songs and local dances from the UAE, GCC and 

Arab countries reaching all countries of the 

world with attractive proficiency associated 

with various social and national events of the 

UAE and abroad. 

 OUR SERVISESخــــــــــدمـــــــــــات 



 تنفيذ العروض و المهرجانات 
الفنية واألدبية 

الســام  رســالة  إليصــال  األزد  شــركة  تســعى 

إلــى  اإلمــارات  مــن  اإلنســاني  واإلخــاء  والتســامح 

المؤسســات  كبريــات  مــع  الشــراكات  عبــر  العالــم 

 . العالــم  حــول  والمهرجانــات  واألدبيــة  الثقافيــة 

 Conducting artistic and cultural 
shows and exhibitions

Alazd Events Management strives to convey 

a message of peace, forgiveness and human 

fraternity from the UAE to the World through 

partnerships with leading cultural and literature 

institutions and festivals around the world. 

 OUR SERVISESخــــــــــدمـــــــــــات 



Alazd
      Events 

9th Floor Conrad Hotel, 
Sheikh Zayed Road, Dubai - UAE
Mobile: +971 55 550 1123 
Tel       : +971 4 501 3555
Fax      : +971 4 501 3501
E-mail : info@alazdevents.com
www.alazdevents.com

Team work experiences
Emirates guide for construction :  Ministry of public works.

Love, winning, victory : Latifa Bint Muhammad award.

Mother of the Emirates : Emirates business women council.

My homeland,the Emirates : Emirates business women council.

Emirates police : women police-Ministry of Interior.

Emirates marathon for children: Dubai Sports Council.

The good hospital initiative.

Feast with them : Al Noor Training Centre for Children

 With Special Needs.

خبرات فريق العمل 

دليل األمارات للتشيد والبناء : وزارة األشغال العامه .

حب  - فوز  - نصر   :  جائزة لطيفة بنت محمد إلبداعات الطفولة .

أم اإلمارات : مجلس سيدات أعمال اإلمارات .

وطني اإلمارات : مجلس سيدات أعمال اإلمارات .

الشرطية اإلماراتية : الشرطة النسائية - وزارة الداخلية.

ماراثون اإلمارات لألطفال : مجلس دبي الرياضي.

مبادرة مستشفي الخير .

عيد معاهم : مركز النور لتدريب وتأهيل األطفال
 ذوي االحتياجات الخاصه.


