
من  األول  الحيز  تأخذ  والشركات  والهيئات  للمؤسسات  الترويجية  األمور  كانت  لطالما 
بين  التنافس  طرق  وتقدم  السوق  في  المنافسين  لتعدد  وذلك  التسويقية  إستراتيجيتها 
الشركات، وضمن أهم هذه األمور الترويجية تأتي مسألة الدعاية و اإلعالن و التصميم 
والطباعة التي من خاللها تظهر الشركة مدى أناقتها واهتمامها بزبونها وترغب المستهلك 
اختالفاتها  مع  األلوان  وطبيعة  الطباعة  وأناقة  واإلخراج  التصميم  فإبداعية  بمنتجها, 
البسيطة تشكل الجزء األكبر بل األهم في الترويج ، ولطالما صرفت الشركات مبالغ باهظة 
من أجل التصميم والطباعة واإلعالن ولكن كانت النتائج إن لم تكن ضعيفة فهي متوسطة 
وبالتالي كانت الشركات أمام خيارين إما إعادة التصميم والطباعة واعادة تصنيع المادة 
التكلفة و  باهظة أخرى وبالتالي زيادة  الحملة اإلعالنية ودفع مبالغ  الدعائية  و إعادة 
و  التصميم  بنفس  الشركة  استمرار  فهو  الثاني  الخيار  أما  الشركة,  أرباح  من  الخفض 
يضعف  فهذا  بالتالي  و  منها  المرجو  الهدف  تحقق  لم  التي  اإلعالنية  بالحملة  االكتفاء 

إستراتيجيتها التسويقية بنسبة تصل إلى أكثر من ) %60 ( 
الطباعية  الخدمات  وهنا تتركز مهمة عائلة SMART WAYS للخدمات اإلعالنية و 
التي أنشأت عام  )  2006 ( والتي اعتمدت التخصص في مجال الدعاية و اإلعالن و 

التصميم و الطباعة و الترويج



الحجوزات اإلعالنية:

إن عائلة  SMART WAYS تتعامل 
مجال  في  سوريا  في  شركات  أهم  مع 
اإلعالنات الطرقية )كواليس _ المستقبل 
خالل  ومن  العالمية(   - كونكورد   _
العالقات الوطيدة التي تربط عائلتنا بهذه 
خاصة  أسعار  على  نحصل  الشركات 
التدفق  إلى  أيضا  يعود  ذلك  و  ومميزة 
المالي الجيد الذي نحققه لهذه الشركات.
SMART WAYS عائلة    أن  كما 
تستطيع أن تخدم عمالئها بالشكل األفضل 
 )High seasons( المواسم  ففي 
حيث يكون من الصعب تأمين  حجوزات 
و من  ولكن  المحدد  الوقت  في  إعالنية 
الشركات  مع  الممتازة   عالقاتنا  خالل 
 90% بنسبة  الحجوزات  تأمين  يمكننا 
أهم  من  يعتبر  وهذا  المناسب  بالوقت 
مجموعة   إلى  إضافة  هذا  عائلتنا  مزايا 
األشخاص  وهم  عائلتنا  أفراد  أهم  من 
التنفيذ   على  باإلشراف  يقومون  الذين 
الطباعي لمادتي الفليكس و الورق لدى 
شركات اللوحات الطرقية مما يؤدي إلى 

الحصول على جودة عالية جدًا



المجالت:

تعتبر  اإلعالن  و  الدعاية  عالم  في 
األقوى  المجال  المجالت  و  الصحف 
المجتمع  شرائح  في  انتشارًا  األكثر  و 

المتنوعة و نقوم نحن
SMART WAYS بإخراج و طباعة 
رقم جيد من المجالت في سوريا  كما و 
في  المجال  هذا  في  المؤسسين  من  كنا 
مع  وتربطنا   1992 العام  منذ  سوريا 
متينة  عالقة  المجالت  و  الصحف  هذه 
يعطينا  مما  بيننا  الطويل  للتعامل  نتيجة 
األفضلية في الحصول على أسعار مميزة 

جدًا للحجوزات اإلعالنية لديهم.



المواد الدعائية:

 SMART WAYS عائلتنا  تقوم 
المواد  من   جيد  قسم  باستيراد 
الدعائية  من أقالم و ميداليات وساعات 

وفناجين......
ويتم االستيراد عادة من الصين و ذلك بعد 

التأكد من الجودة العالية  للمستوردات
كما نقوم بتأمين القسم اآلخر من المواد 
و  المحليين  المستوردين  من  الدعائية 
ذلك من خالل عالقاتنا الجيدة معهم مما 
جدًا  واسعة  مجموعة  بتأمين  لنا  يسمح 

من المواد الدعائية.



تمتلك عائلتنا  SMART WAYSمطبعة 
أنواع  جميع  بطباعة  نقوم   حيث  فنية 
المطبوعات بقياسات مختلفة وألوان عالية 

الدقة.
المستوردين  من  العديد  مع  ونتعامل  كما 
و  المقوى  الورق  و  للورق  المحليين 
البالستيك والفلكس مما يجعلنا نحصل على 
للعالقات  نتيجة  مميزة  و  خاصة  أسعار 
يسهل  و  كما  بهم  تربطنا  التي  المتينة 
و  الورق  من  احتياجاتنا  تأمين  ذلك  علينا 
وبالمواصفات  المطلوب  بالوقت  البالستيك 

المحددة والمطلوبة.
كما أن مطبوعاتنا طالت لتطلب للتصدير إلى 

خارج سوريا.



 SMART عائلة  أن  حيث 
WAYS لديها كادر متواضع 
يتألف من شخصين ضمن قسم 
التصميم و اليسعنا إال أن نقول 
أن تاريخنا المهني ومجموعة 
الشركات التي تتعامل معنا منذ 
سنوات والمدونة في الصفحة 
هي  التقديم  هذا  من  االخيرة 
اكبر إشارة على قوة و إبداعية 

هذا القسم .



تواصلها  على  الشركات  كبرى  تعتمد 
من  النهائي  والمستهلك  الجمهور  مع 
صاالت  في  منتجاتها  عرض  خالل 
اظهار  الى  دائما  تطمح  و  خاصة 
االبداع العصري الذي يؤمن قوة جذب 

لمنجاتها و تحقيق انتشار كبير.
المتخصص  بكادرها  عائلتنا  وتفخر 
الهندسي  التصميم  قسم  من  ابتداء 
عامل  اصغر  الى  وصوال  والغرفيكس 
و  اجود  بتقديم  الديكور  ورشة  في 
عمالؤنا  بها  ترغب  خدمات  اسرع 
االطالع  يمكن  عالمية،  معايير  ضمن 

على سابقة االعمال في هذا المجال.



- حجوزات إعالنية:
  ) مرئية – مسموعة - صحفية –  طرقية (

- تصميم وطباعة جميع أنواع المطبوعات:
مراسالت  فيزيت-بوسترات-بروشورات-فليرات-فولدرات-أوراق  المجالت-الجرائد-كروت   (  

خاصة-ظروف بريدية-بطاقات بالستيكية (
- تغطية جميع المناسبات والمؤتمرات من تقديم مواد دعائية:

 ) مكتبية-أجندات-ساعات-أقالم-حقائب-مغات-أكياس ورق أو نايلون مطبوعة ...الخ  (
- تنفيذ كافة اعمال الديكور: 

- تصميم وتنفيذ ستاندات العرض الخاصة بالمعارض.
- تصميم وطباعة وتصنيع أرمات:

 ) فليكس-فينيل-وتقديم ستاندات العرض(
. BTL كافة خدمات -

- امكانية الوصول و التنفيذ الى كافة المحافظات السورية.
 

التي  للشركات  الجودة  وضمان  والوقت  المال  توفير  SMART WAYSهو  عائلتنا    فهدف 
تهتم في تكوين صورة كاملة ومتكاملة لها أمام عمالئها و زبائنها,معتمدين على كادرنا المؤهل 
والمختص والذي يتعامل مع عدة شركات، وهذا الشيء يجعل منا شركة منافسة للشركات األخرى 

الموجودة في السوق .



  FAO للتجميلمنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة اإليطالي   املركز 

who العاملية الصحة  املنزليةمنظمة  لألواني  النحاس  شركة 

undpلألغذية فرفشة   شركة 

wfp للشوكوالمنظمة الغذاء العاملي جبري   شركة 

الصناعية دعبول  شركة الدقاق للمواد الغذائية - فينيسمجموعة 

   TOSHIBA للتنحيف شركة جنسو  شاي 

الشرق شركة للمواد الغذائية ELLEGANCE  بنك 

البركة أوديونبنك  مطاعم  سلسلة 

والتمويل للتجارة  الدولي  لألغذيةاملصرف  سمباتيك  مطعم 

واملهجر سورية  مطعم PATA CREPEبنك 

 مطعم SALE SUCREبنك سورية االسالمي

يتل مهناسير  حلويات 

HYUNDAI الثقيلة للمعدات  العاملية   شركة MOKA ARABIAالشركة 

NIG GROUPاملهنية السالمة  لتجهيزات  االصالة  شركة 

Syria Shell Petroleum Development B.Vللعطور القرشي  الصمد  عبد 

Petrographicsمجلة أيام األسرة

املصرية احلفر  العربيةشركة  الفضائيات  مجلة 

الثقيلة الزيوت  لصناعة  دمشق  مصفاة  السورية شركة  الرياضة  مجلة 

الشرق العراقيةبنك  النحل  مجلة 

والتمويل للتجارة  الدولي   مجلة زووم املصرف 

سورية العربية  التأمني  ياراشركة   مجلة 

للتأمني الكويتية  السورية  قضاياالشركة  مجلة 

للتأمني السورية  الثقة  احلالشركة  مجلة 

للطيران الشام  أجنحة  األصيلشركة  مجلة 

األصيلة العربية  للخيول  الدمشقية  املصريةمزرعة  األطباء  عالم  مجلة 

البطالة مكافحة  املبتدأمؤسسة   جريدة 

العقارية الرياضيةالشركة  ومجلة   جريدة 

  MISS DORES البحريالشركة الفرنسية لأللبسة النقل  دليل 

NERO& BIANCO دليل عني على سورياشركة األحذية اإليطالية



  نأمل أن تنال سيرتنا الذاتية اهتمامكم شاكرين الوقت الذي منحتمونا إياه في قراءة هذه
السيرة.

SMART WAYS
Print & Campaign Services

SMART WAYS.................... IT MEANS 
SMART PRINT
............SMART DESIGN
.......................SMART GIFT ITEMS
...................................SMART CAMPAIGN

SYRIA - DAMASCUS -  WEST MAZZEH 
TEL.: + 963 11 6636003 - MOB.: +963 933 242524
WWW.SMART WAYS-SYRIA.COM


