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Introduction مقدمة

Cerus Advertising Agency is one of the most trusted companies which 
specializes in advertising and event management services. We are proud of our 
extensive experience in providing all the necessities for the clients’ different 
advertising activities, publicity campaigns, and implementation of all forms of 
advertising needs and consultancy services.

Cerus, a Dammam, Saudi Arabia-based company, since its inception has become 
a leader in innovation and implementation with regards to creative designing, 
indoor and outdoor advertising, company identity, billboard maintenance, printing 
and publication. We use high-quality materials and the latest and most innovative 
printers and different kinds of machineries useful to our line of work.

Cerus’ workforce is composed of the best office team, the most creative graphic 
designers, very approachable and smart salesmen, and very skillful and efficient 
workers.

For us here in Cerus, our experience speaks for itself. Our clients include the top 
companies and corporations in Saudi Arabia. We manage to maintain good 
working relationships with our clients and we aim to give them the best quality we 
can offer and on-time delivery. Our team is always working towards one goal: 
providing the needs and requirements of our customers to gain the  maximum 
satisfaction.

Giving thanks to God Almighty, and to our beloved customers, we believe that our 
company will continue its steadfast rise to the top of the advertising industry. We 
continue to strive and make new ways to improve ourselves so that our customers 
will get the quality that they deserve.

Because most importantly, the customers of Cerus are the top priority.

وكالة سيروس للدعاية واإلعالن، مؤسسة "فردية" متخصصة في كافة أنشطة اإلعالن، وهي ذات مسئولية كاملة عن 

أعمالها، وتعتز بخبرتها الواسعة في القيام بكافة األنشطة الدعائية، والمهام اإلعالنية، والحمالت الدعائية واإلعالنية، 

وتنفيذ جميع أشكال اإلعالن والخدمات االستشارية واإلعالمية.

صت ـــ منذ تأسيسها ـــ في ابتكار وتنفيذ  ص و"سيروس" التي تتخُذ من الدمام بالمملكة العربية السعودية مقرا لها، تخ

التصاميم واللوحات اإلعالنية بجميع أنواعها، ومنها: الشعارات واللوحات الداخلية والخارجية وجميع أنواع االستاندات، 

إضافة إلى المطبوعات، باستخدام أحدث مكائن الطباعة، والتي توفر مستوى عاليا وراقيا في الطباعة. 

وإلى جميع أشكال اإلعالن، تقدم "سيروس" كافة الخدمات االستشارية واإلعالمية والنشاط اإلعالني، من خالل فريق 

ى إلى الوصول بما يقدمه من منتجات إلى المستوى األفضل من الجودة، إضافة إلى اإلبداع في التعريف  عمل يسع

بالعميل، والخدمات التي يقدمها، وتعزيز صورته "الذهنية" في المجتمع، استهدافا لزيادة مبيعاته، وهو الهدف 

االسمى الذى تسعى إليه الوكالة.

وتقوم "سيروس" بصناعة إعالنات متكاملة، حيث تتوافر لدينا خبرة إتمام كافة مراحل االعالن، ابتداء من االلتزام 

بتجهيز التصميم، حتى تسليم العمل، من خالل خط متقدم ومتكامل، وفريق عمل متميز لمواكبة التطور التقني 

والتكنولوجيا الحديثة في مجال اإلعالن.

وبفضل اهللا سبحانه وتعالى، ثم بفضل ثقة عمالئنا، وخبراتنا المتعددة في مجال الطباعة وصناعة الالفتات، أصبح للوكالة 

خبرة في هذا المجال داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

وبتجارب واسعة وعريضة، تمتد ألعوام عديدة، تستطيع "سيروس" تلبية كافة احتياجات ومتطلبات العمالء في جميع 

مجاالت الطباعة واإلعالن ، بأفضل مستويات الجودة وأعالها وأكثرها تميزا، وبأفضل األسعار.

 

ى إلى كسب ثقتهم الغالية، واالحتفاظ بعالقة قوية متنامية ومستدامة معهم،  نحن نسعى إلى إرضاء عمالئنا، ونسع

هم الذين منحونا ثقتهم، ولم يبخلوا علينا بتقديرهم ودعمهم ، منذ إنشاء الوكالة..

كل التقدير واالمتنان والشكر 

لعمالء "سيروس"

هم الهدف، والغاية، 



To continue concentrating on our traditional strengths of offering the finest products

available, timely, personal customer service, incredibly competitive pricing and a warranty

that is very simply stated and to help move our clients' businesses forward through our

efforts as their business partner.

Mission

To play a critical role in collaboration with clients, partners and affiliated consultants

throughout the Kingdom of Saudi Arabia and beyond to become a nationally

recognized leader in the field of Advertising.

Vision

To become one of the best Advertising agencies in the Middle East and be the

“one-stop-shop” for anything people who need to operate in both indoor and outdoor

advertising as well as producing Quality Graphics.

Goal

الرؤية

نسعى إلى أداء دور متميز في التعاون مع عملائنا وشركائنا الإستشاريين في مجال الإعلان بكافة 

أنحاء المملكه وخارجها, حرصًا على مكانتنا في مجال الدعاية والإعلان .

الرسالة

 التركيز على نقاط القوة لدينا, ومواصلة تطويرها بتقديم أفضل المنتجات المتاحة لخدمة العملاء 

بأسعار تنافسيه تتيح لهم فرصًا أوسع للنمو والتفوق .

الأهداف

هدفنا أن تصبح واحدة من أفضل وكالات الدعاية والإعلان في الشرق الأوسط وأن تكون ( متجر الوقفة الواحدة ) 

فيما يتعلق بكافة الإعلانات الداخلية والخارجية .

الرؤية - الرسالة - األهداف
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Vision - Mission - Goals



مجموعة أرفى للتصلب المتعدد
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Recognitions الشهادات



Outdoor Signs لوح خارجية
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Outdoor Signs لوح خارجية
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Outdoor Signs لوح خارجية
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Indoor Signs لوح داخلية
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Printing Services خدمات الطباعة



12

Printing Services خدمات الطباعة
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Printing Services خدمات الطباعة
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Gift Items / Trophies هدايا / دروع



15

Exhibition Stands تصميم / تصنيع / تنفيذ  معارض 

STEP 1

STEP 2

STEP 3

ACTUAL EXHIBIT



Events Management تنظيم فعاليات
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Government Projects
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بعض المشاريع الحكومية



Partners

UNIVERSITY DAMMAMOF

عمالئنا
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+966 13 8116648
+966 13 8116649
P.O. Box 2052 Dammam 31451 KSAwww.cerus.com.sa

cerus_adv


