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COMPANY PROFILE



WHO ARE WE?
من نحن؟
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WHO ARE WE?

KOMIT has been established to share its ideas with the ideas of formers, combine with the makers 
of imagination, to be part of the realization of Saudi Arabia’s vision through renewed thoughts in 
branding industry and the provision of advertising services, manufacturing and marketing ideas.

جاءت كوميت لتشارك أفكارها مع أفكار من سبقوها، وتتحد مع صانعي الخيال، وتكون جزءًا من تحقيق رؤية المملكة 
العربية السعودية عبر الفكر المتجدد في صناعة اإلنتاج الفني والعالمات التجارية وتقديم الخدمات اإلعالنية وصناعة 

وتسويق األفكار.

من نحن؟



VISION & MISSION
الرؤية والرسالة
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OUR VISION

KOMIT will lead the innovation in the field of Artistic production and advertising, and travel around 
its ideas among its customers, competitors are be a source of inspiration for them and be on the 
throne of advertising thoughts at the level of the Kingdom and the Arab world.

Changing the course of advertising thinking among customers and competitors in the Gulf market 
and inspire them with keys that transfer them into more professional and inspiring world.

أن تقود كوميت  االبتكار والتجديد في مجال اإلنتاج الفني واإلعالني وأن تتجول بأفكارها بين عمالئها و منافسيها 
وتكون مصدر إلهاٍم لهم وأن تتربع على عرش الفكر اإلعالني على مستوى المملكة والعالم العربي.

تغيير مسار اإلنتاج الفني واإلعالني لدى العمالء والمنافسين في السوق الخليجي وإلهامهم بمفاتيح تعبر بهم إلى 
عالم أكثر احترافية وإلهاما.

رؤيتنا

OUR MISSION رسالتنا



OUR SERVICES
خدماتنا
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E-MARKETING
التسويق اإللكتروني

ARTISTIC PRODUCTION
اإلنتــاج الفنــي

DESIGN & IDENTITY
التصميم والهوية



ARTISTIC PRODUCTION
اإلنتــاج الفني
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إنتاج األفالم
اإلعالنية 

Advertising films 
productionالموشن جرافيك

Motion Graphics

توثيق المناسبات 
والفعاليات

Documentation 
of events

تصوير المنتجات
التصوير الفوتوغرافي

Product 
Photography

Photographer

ARTISTIC PRODUCTION

They will believe in you when they see what you are doing, and we will build a bridge for you to 
move to the eyes of your customers, their hearts and then to their presence inside your enterprise 
looking for you.

We do this by:

سوف يؤمنون بك عندما يرون ما تقوم به، ونحن نبني لك جسرًا تعبر به إلى أعين عمالئك ومن ثم إلى قلوبهم ومن ثم 
إلى تواجدهم في داخل منشأتك باحثين عنك. 

ونقوم بذلك عبر ما يلي:

اإلنتاج الفني



DESIGN & IDENTITY
التصميم والهوية
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العالمات التجارية

Branding

الهوية البصرية

Optical identity

الحمالت اإلعالنية

Advertising 
campaigns

الفعاليات والمعارض 

Events &
exhibitions

الكتب والمجالت

Books &
 magazines

DESIGN & IDENTITY

What makes the world more beautiful are those colors mixed with ideas, and those small details 
that reflect great cultures. This visual beauty, which we see wherever we are, lacks unique partners 
who hope for their work to look the most beautiful picture in order to complete their world beauty.

At KOMIT we offer the following design services:

إن ما يزيد العالم جمااًل هي تلك األلوان الممزوجة داخل األفكار، وتلك التفاصيل الصغيرة التي تعكس ثقافات كبيرة. 
إن هذا الجمال البصري الذي نراه أينما كانت وجهتنا ينقصه شركاء مميزين يأملون ألعمالهم أن تبدو في أجمل صورة 

لكي يكتمل جمال العالم بهم.

ونقدم لك في كوميت  خدمات التصميم التالية:

التصميم والهوية



E-Marketing
التسويق اإللكتروني
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تصميم المنشوراتالحمالت اإلعالنيةالخطط التسويقيةإدارة المحتوىإدارة الحسابات

Account 
management

Content 
management

Marketing
plans

Advertising 
campaigns

Designing
posts

E-MARKETING

There is another parallel world with our world where everything is gathered under all names, if you 
do not exist in this parallel world you are not in your real world. We at KOMIT make you a place that 
suits your being in this parallel world, and we will contact you with your customers who are waiting 
for you to come to them.

We enable you to do this through:

يوجد بجانب عالمنا عالم آخر موازي لنا يجتمع فيه كل شيء تحت كل المسميات، إذا كان ليس لك تواجد في هذا العالم 
الموازي فأنت غير موجود في عالمك الحقيقي. نحن نصنع لك مكانًا يليق بكيانك في هذا العالم الموازي، وسنصلك 

بعمالئك الذين ينتظرون قدومك إليهم، ونسهل عليهم معرفة من تكون.

ونمكنك بذلك عبر اآلتي:

التسويق اإللكتروني



OUR CLIENT
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عمالؤنا
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OUR CLIENT

They are the stars that adorn our sky, our weak point and the source of our strength. They are the 
story that lies behind every success story. We have every respect for them. In our lives they have a 
story that is told every day.

هم النجوم التي تضيء سماءنا، هم نقطة ضعفنا ومصدر قوتنا، هم الحكاية التي تتوارى خلف كل قصة نجاح، ُنكن 
لهم كل التقدير فلهم في حياتنا قصة ُتروى كل يوم.

عمــالؤنا
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