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تمتاز شاشات لحظــــــات الدعائية بتوفر أنظمة تشغـــيل ويندوز أو اندرويد والتي تتميز بخاصــــــية اللمــس أو بـدون
اللمــس ، كما تأتي هذة الشاشــــات بأشكــــــال وأحجــــــام متنوعة ومخـــــــتلفة لتناسب إحــتياج عمالئنا و كــــــــــما انها
مصــــــممة  للتشغــــيل عــلى مدار الساعـــــة طـــــــوال أيــــام األســـــبوع لتحـقـــــيق األهـــــــداف و الخـــــــطط التســــــويقية

الخاصة بعمالئنا .

نتطلع بأن نصبح من كبار مزودي الحلول .
الذكية  في مجال الدعاية واإلعالن

في المملكة العربية السعودية

تقديم الدعم المستمر للقطاعين الخاص والحكومي
إلنجاح جهودهم وخدمــاتهم عن طــريق تزويدهـم

بأفضل الخدمات والحلول الدعائية المبتكرة
                                    

رؤيتنا

بدأت وكالة لحظات للدعاية واإلعالن نشاطها التجاري في عام 2017م بمدينة جدة تحت إدارة سعودية طموحة
لتلبي جميع إحتياجات العمالء في القطاع الحكومي و القطاع الخاص من خالل توفير وتقديم الحلول الذكية عبر 
الشاشات الدعائية  اإلعالنية و التسويقيــة التي يمكـــــن من خاللهــــا أن تســـــــاعد القطـــــــاعين لعـــــــرض منتجــــــــاتهم 

و خدماتهم التسويقية بطريقة عصرية و حديثة .

رسالتنا

من
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Contents خدماتنا

خدمات بيع و تاجير
الشاشـــــــات الدعـــائيــة

تصـــميم محتــــوى
الشاشـــــــات الدعـــائيــة

إدارة الشاشات
الدعـائية عن بعـــــد



2Standing Advertising Vertical Screens1الشاشات الدعائية العمودية

ويندوز أو
أندرويد

ذاكرة 8 جيجا USB & HDMI إنترنت
 متعدد

الوسائط ساعة 24

سهولة اإلستخدام والســـرعة في نقـل البيانات و متوفــــرة بنظام
 تحكم عن بعد لتغيرالمحتوى اإلعالني .

تتحـــــكم  بأكثر من جهاز وتغـــيير اإلعـالنات في اي وقــــت و مــن اي
 مكان في العالم .

متوفرة بخاصية اللمس أو بدون اللمس على حسب طلب العميل
تعمل باللغة العربية واإلنجليزية .

إمكانية تقسيم الشاشة إلى عدد ال محدود من األقسام .
القدرة على إضافة وتحميل التطبيقات في الجهاز .

21" - 32" - 43" - 55" - 65" - 75" - 86"

عبارة عن شاشات إعالنية داخلية تستخدم بشكل أساســــي لعرض المنتجـــات و الخدمات التجــــارية
و تعتبر من افضــــل الحلول التسويقية و الدعائية للقطاع الخاص و الحكومي



2Standing Advertising Vertical Screens2الشاشات الدعائية العمودية المزودة بحامل للجرائد والمجالت

ويندوز أو
أندرويد

ذاكرة 8 جيجا USB & HDMI إنترنت
 متعدد

الوسائط ساعة 24

سهولة اإلستخدام والســـرعة في نقـل البيانات و متوفــــرة بنظام
 تحكم عن بعد لتغيرالمحتوى اإلعالني .

تتحـــــكم  بأكثر من جهاز وتغـــيير اإلعـالنات في اي وقــــت و مــن اي
 مكان في العالم .

متوفرة بخاصية  اللمس أو بدون اللمس على حسب طلب العميل
تعمل باللغة العربية واإلنجليزية .

إمكانية تقسيم الشاشة إلى عدد ال محدود من األقسام .
القدرة على إضافة وتحميل التطبيقات في الجهاز .

عبارة عن شاشات إعالنية داخلية تستخدم لعرض المنتجــــات والخدمات التجارية
و تمتاز بحامل للجرائد والمجالت وتعتبر من أفضل الحلول التسويقية والدعائية

للقطــاع الخاص والقطاع الحكومي .
21.5"



2Standing Advertising Vertical Screens3شاشات الدعائية المحمولة العمودية

ويندوز أو
أندرويد

ذاكرة 8 جيجا USB & HDMI إنترنت
 متعدد

الوسائط ساعة 24

سهولة اإلستخدام والســـرعة في نقـل البيانات و متوفــــرة بنظام
 تحكم عن بعد لتغيرالمحتوى اإلعالني .

تتحـــــكم  بأكثر من جهاز وتغـــيير اإلعـالنات في اي وقــــت و مــن اي
 مكان في العالم .

متوفرة بخاصية  اللمس أو بدون اللمس على حسب طلب العميل
تعمل باللغة العربية واإلنجليزية .

إمكانية تقسيم الشاشة إلى عدد ال محدود من األقسام .
القدرة على إضافة وتحميل التطبيقات في الجهاز .

عبارة عن شاشات إعالنية داخلية تستخدم بشكل أساســــي لعرض المنتجـــات و الخدمات التجــــارية
و تعتبر من افضــــل الحلول التسويقية و الدعائية للقطاع الخاص و الحكومي

 32" - 43" 



2Standing Advertising Vertical Screens4شاشات الخرائط الدعائية األفقية

ويندوز أو
أندرويد

ذاكرة 8 جيجا USB & HDMI إنترنت
 متعدد

الوسائط ساعة 24

سهولة اإلستخدام والســـرعة في نقـل البيانات و متوفــــرة بنظام
 تحكم عن بعد لتغيرالمحتوى اإلعالني .

تتحـــــكم  بأكثر من جهاز وتغـــيير اإلعـالنات في اي وقــــت و مــن اي
 مكان في العالم .

متوفرة بخاصية  اللمس أو بدون اللمس على حسب طلب العميل
تعمل باللغة العربية واإلنجليزية .

إمكانية تقسيم الشاشة إلى عدد ال محدود من األقسام .
القدرة على إضافة وتحميل التطبيقات في الجهاز .

عبارة عن شاشـــات إعالنية داخـــــلـية و تأتي بشكل أفقي ومقاســـــات متنوعة لعرض منتجـــــــاتكم بطـــــريقة مبتكـــرة
وكـما يمكن إستخــدامها للترفـيه عـــبر تحمـــيل التطـبيقات واأللعـاب أو كلوحات إرشـادية في المعارض والمؤتمرات

 21" -  32" - 43" - 55" - 65"



21"- 32" - 43" - 55" - 65" - 75" - 86"

2Standing Advertising Vertical Screens5شاشات الحائط الدعائية العمودية واألفقية

ويندوز أو
أندرويد

ذاكرة 8 جيجا USB & HDMI إنترنت
 متعدد

الوسائط ساعة 24

سهولة اإلستخدام والســـرعة في نقـل البيانات و متوفــــرة بنظام
 تحكم عن بعد لتغيرالمحتوى اإلعالني .

تتحـــــكم  بأكثر من جهاز وتغـــيير اإلعـالنات في اي وقــــت و مــن اي
 مكان في العالم .

متوفرة بخاصية  اللمس أو بدون اللمس على حسب طلب العميل
تعمل باللغة العربية واإلنجليزية .

إمكانية تقسيم الشاشة إلى عدد ال محدود من األقسام .
القدرة على إضافة وتحميل التطبيقات في الجهاز .

عبارة عن شاشات إعالنية داخلية تستخدم بشكل أساســــي لعرض المنتجـــات و الخدمات التجــــارية
و تعتبر من افضــــل الحلول التسويقية و الدعائية للقطاع الخاص و الحكومي



2Standing Advertising Vertical Screens6شاشات المصاعد الدعائية العمودية واألفقية

ويندوز أو
أندرويد

ذاكرة 8 جيجا USB & HDMI إنترنت
 متعدد

الوسائط ساعة 24

سهولة اإلستخدام والســـرعة في نقـل البيانات و متوفــــرة بنظام
 تحكم عن بعد لتغيرالمحتوى اإلعالني .

تتحـــــكم  بأكثر من جهاز وتغـــيير اإلعـالنات في اي وقــــت و مــن اي
 مكان في العالم .

تعمل باللغة العربية واإلنجليزية .
إمكانية تقسيم الشاشة إلى عدد ال محدود من األقسام .

القدرة على إضافة وتحميل التطبيقات في الجهاز .

عبارة عن شاشـــــــات إعـــــــالنية داخلية و تأتي بشكل عمودي او افقي وبأحجام مختلفة لتناسب احتياجكم 
لعـــرض منتجاتـــــكم بطريقة مبتكرة و تعتبر من افضل الحــــلول التسويقـــية و الدعــــائية للقطـــــاع الخـــــــــــاص

والقطاع الحكـــــــومي

 12.1" - 21" - 10.1" - 18.5"



2Standing Advertising Vertical Screens7شاشات الحائط الدعائية المتعددة العمودية واألفقية

ويندوز أو
أندرويد

ذاكرة 8 جيجا USB & HDMI إنترنت
 متعدد

الوسائط ساعة 24

سهولة اإلستخدام والســـرعة في نقـل البيانات و متوفــــرة بنظام
 تحكم عن بعد لتغيرالمحتوى اإلعالني .

تتحـــــكم  بأكثر من جهاز وتغـــيير اإلعـالنات في اي وقــــت و مــن اي
 مكان في العالم .

متوفرة بخاصية  اللمس أو بدون اللمس على حسب طلب العميل
تعمل باللغة العربية واإلنجليزية .

إمكانية تقسيم الشاشة إلى عدد ال محدود من األقسام .
القدرة على إضافة وتحميل التطبيقات في الجهاز .

عبارة عن شاشات إعالنية بتقــنية عالــــية التي تمكـــنها من تحويل الشاشـــــات المتعددة إلى شاشـــــة كـــــــبيرة ممـا تزيد
من نسبة مشاهدة وتفاعل العمالء مع اإلعـالنات التسويقية و تعتبر من افضل الحلول التسويقية و الدعائية للقطاع

الخاص والقطـــــاع الحكـــــومي



2Standing Advertising Vertical Screens8شاشات الحائط المعلقة المزدوجة الدعائية العمودية األفقية

ويندوز أو
أندرويد

ذاكرة 8 جيجا USB & HDMI إنترنت
 متعدد

الوسائط ساعة 24

سهولة اإلستخدام والســـرعة في نقـل البيانات و متوفــــرة بنظام
 تحكم عن بعد لتغيرالمحتوى اإلعالني .

تتحـــــكم  بأكثر من جهاز وتغـــيير اإلعـالنات في اي وقــــت و مــن اي
 مكان في العالم .

تعمل باللغة العربية واإلنجليزية .
إمكانية تقسيم الشاشة إلى عدد ال محدود من األقسام .

القدرة على إضافة وتحميل التطبيقات في الجهاز .

عبارة عن شاشات إعالنية ذات وجهين و تستخــــــدم بشكل أساسي لعرض المنتجــات و الخدمات التجــــــارية من الجهـــــتين
لتزيد من فرصـــة. مشاهدة اإلعالنات و تعتبر من افضل الحلول التسويقية و الدعـائية للقطــاع الخاص والقطاع الحكومي

أمام خلف

55" - 43"



2Standing Advertising Vertical Screens9شاشات الطاوالت التفاعلية الدعائية األفقية

ويندوز أو
أندرويد

ذاكرة 8 جيجا USB & HDMI إنترنت
 متعدد

الوسائط ساعة 24

سهولة اإلستخدام والســـرعة في نقـل البيانات و متوفــــرة بنظام
 تحكم عن بعد لتغيرالمحتوى اإلعالني .

تتحـــــكم  بأكثر من جهاز وتغـــيير اإلعـالنات في اي وقــــت و مــن اي
 مكان في العالم .

تعمل باللغة العربية واإلنجليزية .
إمكانية تقسيم الشاشة إلى عدد ال محدود من األقسام .

القدرة على إضافة وتحميل التطبيقات في الجهاز .

عبارة عن شاشات إعالنية داخلية تستخدم بشكل أساســــي لعرض المنتجـــات و الخدمات التجــــارية
و تعتبر من افضــــل الحلول التسويقية و الدعائية للقطاع الخاص و الحكومي

55" - 43"



2Standing Advertising Vertical Screens10شاشات إطار الصور الدعائية العمودية واألفقية

ويندوز أو
أندرويد

ذاكرة 8 جيجا USB & HDMI إنترنت
 متعدد

الوسائط ساعة 24

سهولة اإلستخدام والســـرعة في نقـل البيانات و متوفــــرة بنظام
 تحكم عن بعد لتغيرالمحتوى اإلعالني .

تتحـــــكم  بأكثر من جهاز وتغـــيير اإلعـالنات في اي وقــــت و مــن اي
 مكان في العالم .

تعمل باللغة العربية واإلنجليزية .
إمكانية تقسيم الشاشة إلى عدد ال محدود من األقسام .

القدرة على إضافة وتحميل التطبيقات في الجهاز .

عبــارة عن شاشــــة إعالنية داخـــــلية بتصــــــــميم عصري و حديث و تستخدم بشكل أساسي لعـــــــــرض
المنتجــــات و الخدمات التجارية و تعــــتبر من افضــــل الحــــلول التسويقية و الدعائية للقطاع الخـــاص

والقطاع الحكومي

55" - 43"



8" - 7"

2Standing Advertising Vertical Screens11الشاشات الدعائية للطاوالت مزودة بشاحن لألجهزة الذكية

سهولة اإلستخدام والســـرعة في نقـل البيانات و متوفــــرة بنظام
 تحكم عن بعد لتغيرالمحتوى اإلعالني .

تتحـــــكم  بأكثر من جهاز وتغـــيير اإلعـالنات في اي وقــــت و مــن اي
 مكان في العالم .

تعمل باللغة العربية واإلنجليزية .
إمكانية تقسيم الشاشة إلى عدد ال محدود من األقسام .

القدرة على إضافة وتحميل التطبيقات في الجهاز .

عبارة عن شاشات إعالنية داخــــــلية و التي تمتاز بوجـــود شاحن لألجهزة الذكـــية. بهــــا وإمكانيـــــة
عرض خدماتكم ومنتجاتكم بطريقة عصرية

ساعةإنترنت  متعدد24
الوسائط



2Standing Advertising Vertical Screens12شاشات الفيديو المتنقلة

عبارة عن شاشات إعـــالنية  تحمل على الظـــــــهر او توضع اينما يشاء
المستخدم وتمتاز بوجود مكان لوضـــــع  ملصق إعالني وشاشــــة

عرض المنتجــــات والخدمـات بطريقة مبتكرة والفتة لإلنتباه

سهولة االستخدام والسرعة في نقل البيانات
إمكانية وضع إعالن مطبوع

ساعات 8  متعدد
إنجليزيوزن : 8 كجالوسائط

20”
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كل أنواع
الملفات

إعالنات بالعربية
واإلنجليزية

رسائل بالعربية
واإلنجليزية

 متعددإنترنت
الوسائط

عبارة عن نظام تحكم عن بعد لتغيير المحتوى االعالني في اي وقت و من اي مكان في العالم عن طــريق موقــــــع  
األلكتروني وتستطيعون التحكم بجميع انواع شاشات لحظـــات الدعائية ســـواء كانت طـــوليه او عرضية و الكثير من

الممـــــيزات الرائــــعة التي يمكــــنه عرضــــــها على الشاشات بشكل جذاب و عصري

نظام لحظات للتحكم بالشاشات الدعائية

تحـكمـ
من أي مكان بالعالم

سهـــــولة اإلستخـــــــــدام والسرعـــــــــة في نقــــــــل البيــــانـــــــات
إمكانية تقسيم الشاشة إلى عدد ال محدود من األقســــام.
عرض حاله الطــقس و الوقــــت و التاريـــــــخ على الشاشــــــــــة.
تحكم عن بعد لتغيرالمحتوى االعالني و تتحكم بأكـــثر مــــــن

جهاز وتغيير اإلعالنات في اي وقت و من اي مكان بالعالم.
تحكم عن بعد في اغالق الجهاز و مستوى الصوت و اعـادة
تشغيل الجهاز و متابعة األعالنــات و كثيــــــر من الممـــــــيزات .
اعــــــــــــداد جـــــــداول مواعـــــيد متعـــــــددة ألوضـــــــــاع التشـــــغــيل

و االطفاء لإلجهزة .



Contents قطــــــــــاع الجهــــــــــات عمالؤنا
الحكومية والخاصة



Contents
القطـــــــــــــــاع
التعليـــــــمي

عمالؤنا



Contents عمالؤنا
القطـــــــــــــــاع
الطبــــــــــــــــــي



Contents عمالؤنا
قطاع المقاهي 
والمطاعـــــــــــــــــــــم



Contents عمالؤنا
قطــاع الفنـــادق 
والمنتجـــــــــــــعات



مبنى الوتين اإلداري شارع األمير سعود الفيصل
حي الروضة - جدة - المملكة العربية السعــــــــودية 
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