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الخدمات المقدمة 
للشركات

ا�دوات الالزمــة للفعاليــات ا�عالميــة والصحافيــة



“

“

إن ا�لوان
كالمالمح تتغير 

مع تغير 
ا�حاسيس 

والمشاعر
بابلو بيكاســو



ا�دوات ا�عالميــة الهامــة للفعاليــات المتعلقــة بالعالقــات العامــة

اســتضافة العالمــة التجارية
21,000 درهم 6-4 ساعات

 ابتــداًء من

حضــور الفعاليات
4,200 درهم 4-3 ساعات

 ابتــداًء من

منشــورات في وسائل
21,000 درهمالتواصــل االجتماعي 4-2 منشورات

 ابتــداًء من

إدارة قوائــم الضيوف/
عنــد الطلبالشــريك ا�عالمي

12-6 شهر�

صــور وفيديــو مصمــم خصيًصا
8,400 درهم عنــد الطلب

 ابتــداًء من

عنــد الطلبســفير العالمــة التجارية
12-6 شهر�

@فــي حــدود بطاقــة ا�ســعار المذكــورة أعــاله، يمكــن إضافــة تفاصيل أخــرى حســب متطلبــات كل فعالية، ويتم 
التخطيــط لــكل مشــروع حســب كل عالمــة تجاريــة حســب حمــالت التوعيــة بهــذه العالمــة التجاريــة والتعريف بها.

ا�ســعار تشــمل ضريبــة القيمــة المضافة.





thegraciousf.com

إن رائدة ا�عمال فاطمة الشيراوي هي 
المؤسسة ا�ماراتية لشركة استشارات 

. The Gracious F ا�لوان

وقــد حصلــت فاطمــة علــى شــهادة البكالوريــوس في علم 
االجتمــاع والتســويق فــي جامعــة جــورج واشــنطن، وهي مجازة 

ومعتمــدة أيًضــا مــن مدرســة بوليمــودا ل°زيــاء في فلورنســا وكلية 
لنــدن ل°زيــاء، وهــي أحد استشــاري علــم ا�لــوان المعتمدين من 

معهــد تأثيــرات ا�لوان.

 µأكبــر الشــركات المعتمــدة محليــ The Gracious F وتعــد
وعالميــµ فــي مجــال استشــارات ا�لــوان التي تقدم أفضــل الخدمات 
فيمــا يتعلــق بالعالقــات العامــة كمضيفــة رئيســية للفعاليــات، هــذا 

بجانــب تقديــم خدمــات استشــارات ا�لوان ل°فراد والمؤسســات 
والتصميــم الداخلــي والعالمــات التجاريــة.



اســتراتيجية التســويق:

إطــالق المنتج:

المعروضــات المرئيــة الخاصــة بالمتاجــر الجديــدة:

خبــرات العمــالء والتوعيــة بالموقع:

تتمتــع فاطمــة الشــيراوي بمحفظــة كبيــرة مــن المشــروعات ومجاالت 
التعــاون مــع مختلــف الكيانــات الدوليــة والوطنيــة. فشــغفها بقطاع 

التــرف ودرايتهــا بعلــم نفــس ا�لــوان قــد أتاحت لها فرصــµ كثيرة 
للتعــاون مــع أشــهر العالمــات التجاريــة لتعزيــز وعيهــا بالعالمة 

التجاريــة وتجربــة العمــالء بشــكل عام.



معظــم الفعاليــات والعالمــات التجاريــة موجــودة فــي موقعنــا من 
خــالل Vlogs. ويرجــى مالحظــة أن ا�ســعار المذكورة أعاله 

بخصــوص الفعاليــات المتعلقــة بالعالقــات العامــة هي أســعار 
استرشــادية فقط.

تتألــف المشــروعات المتعلقــة بالعالقــات العامــة 
وتشــمل تحليــًال شــامًال للتأثيــر الجوهــري علــى التوعية 
بالعالمــة التجاريــة وأداء العالمــة التجاريــة بشــكل عام 
مــن خــالل النمــو المســتدام في ا�يرادات. وفــي جميع 
المشــروعات نقــوم بوضــع خطة ومراجعــة واقتراحات 

خصيصــµ لــكل مشــروع علــى حــدة وذلك حتــى نتمكن 
مــن تحقيــق الهــدف من كل مشــروع من مشــروعاتنا



المؤتمرات
الصحافية



العالمات التجارية



+971 55 654 1321

+971 4 394 9157

fatimas@thegraciousf.com

www.thegraciousf.com

البريد ا�لكتروني:
هاتف متحرك:

فاكس:

اتصلوا بنا


