


Emtidad is a group of media, 
technology and events experts 
who plan and innovate outside 
the box. To make hype and draw 
(Emtidad).

Here at Emtidad media we provide 
an array of expertise that helps new 
products and business get off the 
ground, and helps existing 
brands take on new life

 إمتداد هي مجموعة من خبراء ا�ع�م
 وال�قنية والفعاليات يخططون

 و�بتكرون أفكار خارج الصندوق،
 لتحدث ضجيجا وترسم ( إمتداد )

 هنا في امتداد نوفر لكم مجموعة واسعة
 من الخبرات لمساعدة المن�جات وا�عمال
 الجديدة لتخطو خطوتها ا�ولى وا�خذ ب�د

 الع�مات التجار�ة القا�مة نحو مرحلة
جديدة
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Innovating, Designing and 
Preparation of Exhibition 
and Conference Platforms

 تخطيط وإدارة
الفعاليات

إبتكار وتصميم وتجه�ز منصات المعارض والمؤتمرات

نساعدك على أسر قلوب الجمهور 
المستهدف بغض النظر عن مساحة 
الفعالية من خ�ل التشكيلة الم�الية 

من الخدمات والعناصر ا�بداعية

خبراء في صناعة هياكل مخ�لفة ا�شكال وا�حجام ��ئم 
منصات  و  كاملة  قاعات  من  بدءا  المساحات.  جم�ع 

المعارض إلى الترك�بات المعمار�ة.

Event Planning
and Management

We help you capture your audience 
through the ideal combination of 
services and creative elements, 
regardless the size of the event space

Specialized in creating structures 
that can be adapted to spaces of 
all shapes and sizes. From entire 
halls to trade show stands, to 
architectural installations
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صناعة ا�ف�م 
وا�ع�نات المرئية

Film Making and 
Audio-Visual 
Advertising

ا�ف�م
الدعاية وا�ع�ن
ا�ف�م الو�ا�قية

الفعاليات (المؤسسية وا�جتماعية)
التصوير

التصوير ا�ع�ني
التصويرالو�ا�قي

الفعاليات (المؤسسية وا�جتماعية)

FILM
Commercial and Advertising
Documentaries
Events (corporate and social)
PHOTOGRAPHY
Advertising Photography
Documentaries
Events (corporate and social
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الحلــــــــــــــــول الرقميــــــــــــة 
والشاشات التفاعلية

Graphic Design

Digital Solutions and 
Interactive Displays

شاشات إع�نية
شاشات المعارض والمؤتمرات

�قنية الواقع ا�فتراضي

الذكية  والمطبوعات  ا�عمال  بطاقات 
المرتبطة ب�قنية الواقع ا�فتراضي

ال�قليدي  العم�ء على متجرك  إحصاء 
وإهتمامتهم

تطوير  ا�لك�رونية  التجارة  أساليب 
المواقع ا�لك�رونية والتطب�قات الذكية

الع�مة التجار�ة
تصميم المن�ج

تصميم الواجهات
التصميم المرئي

Branding
Product Design
Interface Design
Visual Design

التصميم الجرافيكي
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Digital visiting cards / leaflets / 
brochures - Augmented Reality 

People counting - Artificial Intelligence 
solution (customer counting for your 
physical stores)

E-commerce / Digital online presence 
for your business (website / mobile 
application development)

Advertisement Displays
Conference and Convention Screens
VR Technology



التسويق الرقمي 
وإعداد المحتوى

التسويق الرقمي
التسويق عبر منصات التواصل 

ا�جتماعي
البث المباشر

تحسين محركات البحث
صناعة المحتوى

DIGITAL MARKETING
Social Media Marketing
Livestream
SEO
Content Creation

Digital Marketing and 
Content Creation
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Gift Arrangement �نفيذ الهدايا

وصناعة  إبتكار  في  متخصصون 
لكبار  �قدمها  أن  يمكن  التي  الهدايا 
و  الحف�ت  في  وموظفيك  ضيوفك 

المناسبات .

Specialized in innovating 
and making gifts that you 
can hand to your VIP 
guests and employees in 
parties and occasions
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+968 77 13 45 43
ad.emtidad@gmail.com 

P.O.Box 395 , P.C.118
Ghala , Muscat
Sultanate of Oman

emtidad_

www.emtidad.om

Ryada Card


