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تواصل اإلماراتية لإلعام ذ.م.م

شركة وطنية تتمتع بكل مقومات النجاح بما تملكه من قوة مالية وخبرة عالية وكادر كبير 
ومؤهل وشبكة كبيرة من العمالء والعالقات الممتازة مع الجميع. 

نشاطها األساسي في مجال اإلعالم، نشر وتوزيع المجالت والصحف واألدلة والكتب باإلضافة 
إلى مجال الدعاية واإلعالن وكافة أعمال المطبوعات.

والمؤسسات  الحكومية  الدوائر  مع  الكبيرة  وعالقاتها  الممتازة  بسمعتها  تواصل  وتفخر 
والشركات في القطاعين العام والخاص وعلى المستوى المحلي والعربي والدولي. 

ومن أجل ذلك قطعت تواصل عهدًا بأن تحافظ على أخالقيات المهنة وتلتزم بمعايير الجودة 
في كافة أعمالها لتعكس الصورة المشرفة لدولة اإلمارات العربية المتحدة وأن تكون من أهم 

صانعي اإلعالم في الوطن العربي. 



رؤيت�ن�����ا
إعالم هادف برؤية شاملة وقيم أصيلة.

رس��التن���ا
في الس��نوات األخيرة أصبحت عجلة االقتصاد العالمي تدور بس��رعة فائقة، ويتضح ذلك من 

خالل الخطوات السريعة للتطور والتنمية.
 وفي مجال اإلعالم نحن نواكب هذا التطور، ومهمتنا وهدفنا األساسي هو االشتراك في بناء 
االقتص��اد القومي اإلماراتي وتوفير فرص عمل جديدة وتحقي��ق الرضا لدى العميل وضمان 

أعلى مستويات الجودة . 
وفي المس��تقبل القريب تهدف ش��ركة تواص��ل اإلماراتية لإلعالم لتصبح م��ن أهم صانعي 
اإلعالم في اإلمارات والوطن العربي بحلول عام 2012، أما في الوقت الحالي فالجودة والثقة 

ورضا العميل هي أهم العوامل التي سنعتمد عليها في تحقيق أهدافنا. 
إن المس��تقبل مع تواص��ل ال حدود له ومعادلة النجاح هي رضا العمي��ل، جودة المنتج، زيادة 
العل��م والمعرف��ة وتحقيق الفائدة الكب��رى لكل األطراف المتعاونة معنا وه��ذا كله يؤدي إلى 
اقتص��اد أقوى, وعي أكبر, إعالم هادف وزيادة التواصل بين فئات المجتمع, وهذه هي البذور 

التي سنغرسها لتنمي سوق اإلعالم المحلي والعربي. 

ل ل ... َن�صِ ل ... نَتوا�صَ َتوا�صَ

راتب أحمد اللواما
المدير العام





أهداف�ن����ا 
• التميز واإلبداع وإصدار كل ما هو راِق ومفيد من الكتب والمجالت واألدلة وغيرها...

• المساهمة في نشر الوعي والثقافة وزيادة التواصل بين فئات المجتمع.
• االرتقاء بالمهنة وتطويرها وضمان أعلى مستويات الجودة . 

• تحقيق الرضا للعمالء والقراء .
• االشتراك في بناء االقتصاد القومي اإلماراتي . 

• توفير فرص عمل جديدة وخدمة المجتمع المحلي . 

معايي���رن����ا 
• الثق�������������ة. 
• رضا العمي���ل. 

• ضمان أعلى مستويات الجودة. 
• الصدق واألمانة وااللتزام.

• الفائدة للجمي�������������ع.

خدم��اتنا 
• نشر وتوزيع الصحف والمجالت واألدلة.

• نشر وتوزيع الكتب والمطبوعات.
• الدعاية واإلعالن والعالقات العامة.

• التصميم والطب�اعة.
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Trilogy of Directories



Trilogy of Directories

ثيــــة  ث
ـــة ا

تجارية

سياحية
ثقافية



تفخر شركة تواصل اإلماراتية لإلعالم بتقديم مشاريعها اإلعالمية الكبرى أبو ظبي الند، رمال دبي، أرض 
والسياحية  التجارية  األدلة  أول سلسلة من  تعتبر  التي تصدرها تواصل  اإلرشادية  الثالثية  الشارقة وهذه 
لغات(  بعدة  القادمة  اإلصدارات  تكون  أن  )على  واالنجليزية  العربية  باللغتين  التي تصدر  الهامة  والثقافية 
حيث تقدم للقارئ صورة شاملة عن إمارات أبو ظبي ودبي والشارقة وتسلط الضوء على التطور الحضاري 
والثقافي الذي طالما تزخر به تلك اإلمارات الثالثة والدولة بشكل عام، وفي المستقبل القريب سيتم إصدار 

أدلة مماثلة لكل إمارة.

وتبرز أهمية ثالثية األدلة )أبو ظبي الند و رمال دبي وأرض الشارقة( في التركيز على كل ما تحتضنه أكبر  
المجاالت االستثمارية  الدولة من مرافق متقدمة وخدمات متميزة وبنية تحتية قوية في  إمارات في  ثالث 
للقارئ  يمكن  دليل،  كل  إليها  ينقسم  أقسام   ثمانية  وعبر  والثقافية،  والسياحية  والصناعية  والتجارية 
واألعمال،  المال  المدينة،  والتي تشمل مجاالت:   إمارة  إمكانيات كل  كافية عن  معلومات  أن يحصل على 
التسوق والسفر، المعارض والمناسبات، الصحة واالستجمام، الرياضة والترفيه، المناطق الصناعية والنفط 
والغاز،التعليم والثقافة، والمناطق الحرة باإلضافة إلى الخرائط اإلرشادية المفيدة وأرقام هواتف أهم األماكن 

في كل إمارة.

نظ��رة عام���ة
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 إذا كنت تبحث عن ....

كل ذلك وأكثر .... 

سوف تجده

في أدلة أبو ظبي الند,

رمال دبي، أرض الشارقة 

• معرفة آخر المعلومات والتطورات عن كل إمارة

• تاريخ وثقافة اإلمارة ونظامها وقوانينها
• معرفة الفرص االستثمارية المتوفرة

• كيفية استخراج أوراق رسمية حكومية

• المدن والقرى والمناطق التابعة لإلمارة
• الوصول إلى مكان معين 

• ماذا تشتري ومن أين ؟

• شراء أو تأجير عقار,سيارة الخ...

• زيارة المتاحف واألماكن السياحية...
• المطاعم والمقاهي

• أماكن اإلقامة.... فنادق، شقق فندقية 
• دور السينما والنوادي وأماكن الترفيه

• ممارسة األنشطة الرياضية المختلفة

• الخدمات الترفيهية واالجتماعية األخرى
• معلومات عامة ومفيدة

• خارطة اإلمارة

• أرقام هواتف أهم األماكن في اإلمارة



تنقسم المعلومات في كل دليل إلى ثمانية أقسام
رئيسية مرتبة كاآلتي :

نبذة تاريخية وسياسية

تعرف على: أبو ظبي / دبي / الشارقة

السياحة والتسوق

الثقافة والتعليم

االقتصاد ) المال واألعمال، العقارات، المناطق الحرة، المناطق الصناعية، النفط والغاز، الخ ...(

المجتمع والرياضة

المعارض والفعاليات

الخرائط والبيانات

دبي،  رمال  الند،  أبوظبي  في  المتوفرة  المعلومات  ما 
أرض الشارقة؟

12



50,000 نسخة لكل إصدار  26,000 توزع مجانا الكمية    
______________________________________________________________________

A5   ، 400-500 صفحة الصفحات   
______________________________________________________________________

نسخة ملونة ذات طباعة فاخرة األلوان    
______________________________________________________________________

نسختين إحداهما باللغة العربية واألخرى باللغة اإلنجليزية اللغات    
______________________________________________________________________

40 درهم إماراتي السعر                   
______________________________________________________________________

يصدر مرتين كل عام )أبريل ، أكتوبر( موعد اإلصدار   
______________________________________________________________________

ثمانية أقسام األقسام    
______________________________________________________________________

اإلمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وباقي الدول العربية التوزيع    

معلومات هامة عن اإلصدارات الجديدة 



• محطات الوقود )اإلمارات، ايبكو اينوك، أدنوك(

• مراكز التسوق )سبينس، كارفور، جمعيات االتحاد، جمعيات اإلمارات و السوبرماركت الكبيرة األخرى(

• فنادق فئة أربع وخمسة نجوم داخل الدولة

• المكتبات التجارية ومراكز بيع الكتب

• المعارض داخل الدولة

• المكتبات العامة

• المؤسسات والدوائر الحكومية

• المطارات، مكاتب الطيران، األسواق الحرة

• كافة المناطق الحرة بدولة اإلمارات

• السفارات والقنصليات

• المقاهي، العيادات، صالونات التجميل، مراكز اللياقة البدنية

• غرف التجارة والصناعة في الخليج والوطن العربي

• أكبر الشركات الخاصة في الخليج والوطن العربي

• وفي أي مكان آخر...

 أين تجد األدلة الثاثة؟
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في كل مكان



الدول العربية األخرى

السعودية

البحرينقطر

ُعمان

الكويت

نسخ مجانية )ا.ع.م(

2150      1300   
   650 700 600

900
17200

26000

اإلمارات

خارطة التوزيع
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سارع بالمشاركة في أبو ظبي الند و رمال دبي وأرض الشارقة واحظى بأكبر قدر من العروض المتاحة

إحصل على عضوية ”برنامج تواصل المتكامل“  والتي تتيح للمعلنين المشاركين الحصول على مميزات
كثيرة بمجرد قيامهم باختيار إحدى المساحات اإلعالنية في الدليل.

الثالثة، فإنه سيتمكن  المساحات اإلعالنية داخل أحد األدلة  أو  المعلن بحجز أي من الصفحات  فعندما يقوم 
من الحصول على عضوية شركة تواصل اإلماراتية لإلعالم تحت سياسة »حجز صفحة واحدة تكفي«، وهذه 

العضوية تتيح له الحصول على المزايا اإلضافية التالية:

• صفحة تحريرية في كل من النسختين العربية واإلنجليزية في الدليل المعلن فيه.

• إعالن مجاني على موقع تواصل اإللكتروني.
• رعاية أحد الفصول التحريرية الفرعية في الدليل المعلن فيه.

• إدراج ثالثة شرائط إعالنية إرشادية للمعلن في الدليل المعلن فيه.

مميزات إضافية للعروض الخاصة:

• يحصل الراعي أو المعلن على خصم كبير في حالة اشتراكه في أكثر من دليل. 
• يحصل الراعي أو المعلن على خصم كبير في حالة اشتراكه لمدة سنة كاملة وأكثر.

• يحصل الراعي أو المعلن على خصم أكبر في حالة اشتراكه لمدة سنة كاملة وفي أكثر من دليل.

إعالنك ترويج لإلمارات ... سارع واحجز إعالنك اآلن!!

عرض خاص



األسعار 
بالدرهم اإلماراتي

األسعار 
بالدوالر االمريكي المعلومات الفنية المساحة اإلعالنية

 40,000 10,900 21 × 29,7 سم مطوية الغالف األمامي الداخلي

38,000 10,350 21 × 29,7 سم مطوية الغالف الخلفي الداخلي

30,000 8,165 15 × 21 سم غالف داخلي أمامي

28,000 7,620 15 × 21 سم غالف داخلي خلفي

27,000 7,350 15 × 21 سم الصفحة األولى

25,000 6,800 15 × 21 سم الصفحة األخيرة

16,000 4,355 15 × 21 سم  صفحة على إحدى جانبي القاطع

16,000 4,355 21 × 29,7 سم صفحتان متقابلتان

15,000 4,100 15 × 21 سم الصفحات العشرة األولى

12,000 3,270 15 × 21 سم صفحة كاملة ملونة

2,000 550 3 × 15 سم شريط إعالني

25,000 6,800 6 × 16 سم مؤشر القراءة )جهة واحدة(

أسعار اإلعانات
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يمنح رعاة كل دليل سواء أبو ظبي الند أو رمال دبي أو أرض الشارقة، فرصة كبيرة لالختيار 
عن طريق ثالث مستويات من الرعاية:-

1- الراعي الباتين�������ي

2- الراعي الذهب������ي

3- الراعي الفض������ي

الرع��اي����������ة
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تكلفة الرعاية : 150,000 درهم إماراتي

22

يحصل الراعي البالتيني على االمتيازات التالية : )لإلصدار باللغتين(

• وضع شعار الراعي على المساحة الكلية المخصصة للرعاة على غالف الدليل الخارجي
• إعالن خاص في مكان مميز )غالف(

• صفحتان ملونتان كاملتان في الصفحات العشر األولى 
• أربع صفحات تبويبية فاصلة سميكة ملونة 

• صفحتان تحريريتان كاملتان
•  وض��ع اس��م الراع��ي وش��عاره على أح��د الوجوه األربع��ة للمحفظ��ة الفاخرة ألبوظب��ي الن��د أو رمال دبي                                 

أو أرض الشارقة
• وضع أربعين شريطًا إعالنيًا تحمل اسم وشعار الراعي والتعريف به أسفل الصفحات الداخلية

• وضع شعار الراعي على مساحة مميزة لخارطة الشارقة االرشادية أو دبي اإلرشادية أو أبو ظبي اإلرشادية
• وضع شعار الراعي على األدوات الترويجية الخاصة ألي من األدلة الثالثة وعلى كل الحمالت اإلعالنية التي 

تقوم بها الشركة أثناء الترويج لألدلة
• إلقاء كلمة خالل الحفل الذي يقام لتدشين إطالق أي من األدلة الثالثة

• الحصول على مساحة إعالنية مميزة على موقع الشركة اإللكتروني

إضافة إلى الميزات المذكورة أعاله يتمتع الراعي البالتيني بالحصول على العضوية البالتينية
من ”برنامج تواصل المتكامل“ والتي تؤهله للحصول على امتيازات إضافية أخرى، وهي :

- رعاية خمسة أقسام رئيسية من دليل أبوظبي الند أو رمال دبي أو أرض الشارقة 
- الحصول على ستين إعالنًا تجاريًا في إذاعة راديو الرابعة أف أم، ويبث إما باللغة العربية أو االنجليزية أو االوردو

 الراعي الباتين��ي



تكلفة الرعاية : 90,000 درهم إماراتي

يحصل الراعي الذهبي على االمتيازات التالية : )لإلصدار باللغتين(

• وضع شعار الراعي على المساحة الكلية المخصصة للرعاة على غالف الدليل الخارجي
• صفحتان ملونتان كاملتان في الصفحات العشرة األولى 

• 2 صفحة تبويبية فاصلة سميكة ملونة
• صفحتان تحريريتان كاملتان

•  وض��ع اس��م الراع��ي وش��عاره عل��ى إحدى الوج��وه األربع��ة للمحفظ��ة الفاخ��رة ألبوظب��ي الند أو رم��ال دبي                                            
أو أرض الشارقة

• وضع خمسة وعشرين شريطًا إعالنيًا تحمل اسم وشعار الراعي والتعريف به أسفل الصفحات الداخلية
• وضع شعار الراعي على مساحة مميزة لخارطة الشارقة االرشادية او دبي اإلرشادية أو أبو ظبي اإلرشادية 

• وضع شعار الراعي على األدوات الترويجية الخاصة بالدليل وكل الحمالت اإلعالنية التي تقوم بها الشركة أثناء 
الترويج ألحد األدلة التي يختارها الراعي المعلن 

• إلقاء كلمة خالل الحفل الذي يقام لتدشين إطالق إي من األدلة الثالثة
• الحصول على مساحة إعالنية مميزة على موقع الشركة اإللكتروني

إضافة إلى الميزات المذكورة أعاله يتمتع الراعي الذهبي بالحصول على العضوية الذهبية
من ”برنامج تواصل المتكامل“ والتي تؤهله للحصول على امتيازات إضافية أخرى، وهي :

- رعاية ثالثة أقسام رئيسية من دليل أبوظبي الند أو رمال دبي أو أرض الشارقة 
- الحصول على  أربعين إعالنًا تجاريًا في إذاعة راديو الرابعة أف أم، ويبث إما باللغة العربية أو اإلنجليزية أو األوردو

 الراعي الذهب��ي



تكلفة الرعاية : 60,000 درهم إماراتي

 يحصل الراعي الفضي على االمتيازات التالية: )لإلصدار باللغتين(

• وضع شعار الراعي على المساحة الكلية المخصصة إلعالنات الرعاية على غالف الدليل الخارجي
• صفحة ملونة كاملة في الصفحات العشرة األولى 

• صفحة تبويبية فاصلة سميكة ملونة
• صفحتان تحريريتان كاملتان

أو رمال دبي                          الفاخرة ألبوظبي الند  المحفظة  األربعة على  الوجوه  إحدى  الراعي وشعاره على  اسم  وضع   •
أو أرض الشارقة

• وضع خمسة عشر شريطًا إعالنيًا تحمل اسم وشعار الراعي والتعريف به أسفل الصفحات الداخلية
• وضع شعار الراعي على مساحة مميزة لخارطة الشارقة االرشادية أو دبي اإلرشادية أو أبو ظبي اإلرشادية 

• وضع شعار الراعي على األدوات الترويجية الخاصة بالدليل وكل الحمالت اإلعالنية التي تقوم بها الشركة 
أثناء الترويج ألحد األدلة التي يختارها الراعي المعلن

• الحصول على مساحة إعالنية مميزة على موقع الشركة اإللكتروني

إضافة إلى الميزات المذكورة أعاله يتمتع الراعي الفضي بالحصول على العضوية الفضية
من ”برنامج تواصل المتكامل“ والتي تؤهله للحصول على امتيازات إضافية أخرى، وهي :

- رعاية قسم رئيسي من دليل أبوظبي الند أو رمال دبي أو أرض الشارقة
أو  العربية  باللغة  إما  ويبث  أم،  أف  الرابعة  راديو  إذاعة  في  تجاريًا  إعالنًا  وعشرين  خمسة  على  الحصول   -

اإلنجليزية أو األوردو.

 الراعي الفض��ي
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معًا لترويج اإلمارات

لمعرفة المزيد عن تواصل ومشاريعها األخرى تفضل بزيارة الموقع االلكتروني
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اتصل بنا:

تواصل اإلماراتية لإلعام ذ.م.م.

المكتب الرئيسي – الشارقة
هاتف: 5541218 6 971+

فاكس: 5541216 6 971+
ص.ب: 30039 الشارقة – ا.ع.م

مكتب دبي )فرع(
هاتف: 3297672 4 971+

فاكس: 3297671 4 971+
ص.ب: 126727 دبي – ا.ع.م

www.tawasolmedia .com
info@tawasolmedia .com
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