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Vision

Mission

رؤيتنا

رسالتنا

 أن نكون الوجهة األفضل إقليمياً كشركة متخصصة بكل ما يتعلق
 .بالفعاليات

 نسعى إلى أن نحول كل عمل نقوم به إلى تجربة مليئة باإللهام
 واللحظات المشرقة التي نفخر دائماً بكوننا جزءاً منها. تتلخص رسالتنا

 في تحويل األفكار إلى حقيقة ملموسة، وفي جعل كل حدث ننظمه
 .مناسبة ال ُتنسى

 نفخر بكوننا شركة خدمات متكاملة تقدم لكم كل ما تحتاجون إليه في
 Level مناسباتكم وفعالياتكم، سواء الضخمة منها أم المحدودة. ليست

Production مجرد شركة عادية تعمل على تنظيم الفعاليات وحسب، بل 
 شركة أثبتت تفوقها على مثيالتها بفضل فريق عملها االستثنائي وسمعتها

 التي تسبقها كاسم له مكانته في عالم تصميم الفعاليات العالمية. تم
 تأسيس الشركة في دبي ثم ذاع صيتها وامتد سحرها لينتشر في كامل

 المنطقة بإمكانيات تخطت الحدود. يتمتع فريق عملنا، المؤلف من مدراء
 متفانين ومصممين مبدعين وتقنيين متمرسين، بسنوات طويلة من

كتسبوها من العمل معاً ليتجاوزوا بإنجازاتهم كل  الخبرة المشتركة التي ا
 التوقعات. كما تضيف خبراتهم المهنية على اختالفها، وجنسياتهم

 المتنوعة لمسة خاصة إلى كل عمل يضطلعون بالقيام به؛ هذه هي
.وصفتنا للنجاح المتواصل

We are your one stop shop for all things events; big and 

small. Level Production is not your average events 

company; we are set apart from the pack by an 

exceptional team, a reputation that precedes us and 

out of this world events. 

Founded in Dubai, Level’s magic is spread across the 

region with capabilities that know no boundaries.  

Our team of dedicated managers, creative designers 

and experienced technicians possess years of combined 

experience working closely together to exceed all your 

expectations. Their different professional backgrounds 

and diverse nationalities add an extra touch to each 

brief they receive; Our recipe for constant success. 

Level’s vision is to regionally position ourselves as the 

top destination for all things events. 

We aim to deliver nothing less than inspirational, 

timeless and memorable experiences in every single 

one of our engagements.

 

Our mission is to transform ideas into reality. One 

event at a time. 
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We listen to what you want and work hard to 

implement your brand and ideas seamlessly into 

your projects. 

We get involved in every aspect of your event and 

explore all means of execution to guarantee 

spectacular results.

We do it all so that you can sit back and relax 

knowing your requirements are being handled with 

the utmost care. 

Consider us a department in your establishment, 

our team embeds your brand throughout the 

process, from conceptualization to execution, 

delivering creative, true to identity events.

Team

Core Competencies

Values

HOW

WE DO IT

 كيف نقوم
بعملنا 02

We treat every project with top priority; if we’re 

on board, no matter the size of your event, our 

efforts are focused on exceeding your expecta-

tions, always.

We have a company culture of positivity, our team is 

constantly upbeat, approaching all situations with an 

ear to ear smile. We are a dynamic group of profes-

sionals with the right energy to transform your event 

into an exceptional experience. 

We make sure to provide an out of this world experi-

ence within a carefully studied, reasonable budget. We 

are well equipped with the necessary technology and 

manpower to handle even the most challenging jobs. 

At Level, our clients are family. Your trust is

one of the most important things to us and we work 

around the clock to earn it and repetitively provide 

you with extraordinary events. 

كفاءاتنا األساسية

قيمنا

 نحن نستمع إلى طلباتكم، ونفهم رغباتكم، ثم نعمل بإخالص على
 إبراز عالمتكم التجارية وتطبيق أفكاركم بسالسة تامة في مشاريعكم.

 ولنضمن لكم أروع النتائج فإننا ننخرط بكل تفاصيل فعالياتكم
.وندرس كافة الوسائل الممكنة لتنفيذها وإنجاحها

 نقوم بكل هذا كي تنعموا براحة البال لدى معرفتكم أن هناك من
 يعمل على تنفيذ متطلباتكم باهتمام بالغ وعناية فائقة. بإمكانكم

 اعتبارنا أحد األقسام في مؤسساتكم، حيث يعمل فريقنا على ترسيخ
 عالمتكم التجارية طوال رحلة تشكلها، منذ بزوغها كفكرة وصوالً إلى

 مراحل تنفيذها، وذلك لنمنحكم فعاليات مبتكرة تليق بأعمالكم
 .واسمكم

 نحرص على تقديم أفضل ما تجود به خبراتنا الفريدة وتجربتنا الواسعة
 ضمن ميزانية معقولة ومدروسة بعناية، فنحن مجهزون بالتقنيات

كثر المهام صعوبة  .والقدرات البشرية الضرورية للتعامل مع أ

 نعتبر عمالءنا الكرام جزءاً من عائلتنا. ثقتكم بنا هي Level في شركة
 الجانب األهم في أعمالنا، وهذا ما يدفعنا إلى العمل على مدار الساعة
.الكتساب ثقتكم من خالل تقديم فعاليات استثنائية بشكل مستمر

فريق عملنا
 تتمتع شركتنا ببيئة عمل إيجابية، وتتميز بفريق عملها المفعم بالتفاؤل

 والذي يتعامل مع كل المواقف بابتسامة وثقة. نحن مجموعة من
 المحترفين الذين يتمتعون بالطاقة المناسبة لتحويل فعالياتكم إلى

 .تجارب استثنائية
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� Corporate Events

� Concerts 

� Festivals

� Launch Events

� Weddings

� Exhibitions

� Activations

� Sports events

� Sound and Lighting

� Staging and Rigging

� Special Effects

� Visuals

� Concept and Design

� Content Creations

� Production and Construction

WHAT WE  DO

01 02      03EVENT MANAGEMENT
DEPARTMENT  

CREATIVE
DEPARTMENT

TECHNICAL
DEPARTMENT

Our team is divided into 3 departments that work in synergy to provide optimal results. 

For you to better understand what we do, check out the table below explaining all our departments, and all types of events we have 

mastered. 

ً  يتوزع فريق عملنا على 3 أقسام تتضافر جهودها معاً لتقديم أفضل النتائج. ولمساعدتكم على فهم ماذا نعمل بطريقة أفضل يرجى االطالع على الجدول أدناه، والذي يقدم شرحا
 .وافياً عن أقسامنا وكافة أنواع الفعاليات التي نبرع في تنظيمها وتنفيذها

قسم تنظيم الفعاليات القسم اإلبداعي القسم التقني

�الصوت واإلضاءة
� التجهيز واإلخراج

� المرئيات
� مؤثرات خاصة

� الفكرة والتصميم
� اإلنتاج والبناء

� ابتكار المحتوى

� فعاليات الشركات
� الحفالت الموسيقية

� المهرجانات
� فعاليات إطالق المنتجات

� حفالت الزفاف
� المعارض

�  األنشطة الترويجية
� الفعاليات الرياضية

ما الذي نفعله



EVENT  
MANAGEMENT
DEPARTMENT

From A to Z, we thoroughly manage and coordinate your 

entire event. Our services have been utilized in various 

categories such as:

Corporate Events

Concerts 

Festivals

Launch Events

Weddings

Exhibitions

Activations

Sports events
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 قسم تنظيم
الفعاليات

 نعمل على تنظيم وتنسيق فعالياتكم من األلف إلى الياء. وقد تمت
 :االستفادة من خدماتنا في فئات مختلفة، نذكر منها

� فعاليات الشركات
� الحفالت الموسيقية

� المهرجانات
� فعاليات إطالق المنتجات

� حفالت الزفاف
� المعارض

�  األنشطة الترويجية
� الفعاليات الرياضية
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01 Corporate
Events

 نتفهم الطبيعة المهنية لفعاليات الشركات ونعمل بما يتوافق مع
 معايير القطاع التي تنشط ضمنه الشركة والخطوط اإلرشادية للعالمة

 التجارية لنضمن الحصول على أعلى درجات الرضا واالستحسان. سواء
كان الحدث تجمعاً في مكتب أم احتفاالً ضخماً... نحن هنا لنصنع حدثاً ال  أ

   .ُينسى

فعاليات الشركات

We understand the professional nature of corporate events 

and work according to industry standards and brand 

guidelines to ensure maximal satisfaction. Whether it’s an 

office gathering or a huge gala we’re there to make it 
smooth and memorable. 
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02  Concerts

الحفالت الموسيقية

 مع الكثير من الفنانين المحليين والعالميين، واهتمت Level عملت شركة
 بكل احتياجاتهم، التقنية منها والشخصية، بما في ذلك المؤثرات البصرية

 والسمعية واإلنتاج واإلخراج وسبل إرضاء العمالء من الفنانين والمعجبين
 .على حد سواء

Level has worked with many regional and global artists, 

handling both their technical and personal riders, all things 

AV, staging and production, pleasing clients, artists and 

fans alike. 
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03  Festivals

المهرجانات

 لنتمكن من تحويل مهرجاناتكم إلى مناسبات تفيض بالفرح، تفضلوا
 باالستفادة من خدماتنا لنتمكن من تزويدكم بأحدث أفكار األلعاب

 وتصاميم منصات العرض المبتكرة، إضافة إلى افضل عربات الطعام
 وغيرها الكثير. نحن نقوم بكل شيء بدءاً من صياغة األفكار وصوالً إلى
 تحويلها إلى واقع ملموس. عندما نقوم بتنظيم فعالياتكم فإننا نعدكم

.بتقديم تجربة باهرة لكم ولضيوفكم

To make sure your festival is fun, bring us on board for 

the freshest game ideas, creative stand designs, the best 

food trucks and so much more. We conceptualize and 

produce it all for you; when we manage your event, we’ll 

give you and your guests a timeless experience. 
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04  Launch
Events

 فعاليات إطالق
المنتجات

 تقديم منتج أو خدمة جديدة للعالم يحتاج إلى المكان واإلبداع
 نعمل وفقاً لطلباتكم Level والتغطية الصحفية المناسبة. في شركة

.لنضمن لكم إعالناً ناجحاً

Publicizing a new product or service to the world 

needs the right space, press and creativity; at Level, 

we work according to your requirements to ensure 

a successful announcement. 
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05  Weddings

Level’s job is to transform your big day into a fairytale; 

we know how stressful weddings can be and we’re here 

to make sure you have the best time on this joyous 

occasion. 

حفالت الزفاف

 يتلخص عملنا في تحويل يومكم الكبير إلى حكاية من الخيال. نحن نعلم
 كيف يمكن لحفالت الزفاف أن تتحول إلى مصدر ضغط هائل، لذا فنحن
 على أتم االستعداد لنضمن لكم قضاء اجمل اللحظات في هذه المناسبة

.السعيدة
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06  Exhibitions

For your exhibitions, Level will optimize the use of 

the event’s space and conceptualize the best 

design for all your showcase needs. 

المعارض

 لنضمن لكم الحصول على أفضل النتائج في معارضكم، نعمل على
 استغالل المساحة التي تقام فيها الفعالية بأفضل شكل ممكن، كما

 نقوم بتصور التصميم األفضل لواجهات العرض كي تحقق الغرض
كمل وجه  .منها على أ
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07 Activations

 األنشطة الترويجية

 يمكن تشبيه األنشطة الترويجية بمهرجانات صغيرة مفعمة بالمرح
 والتسلية. شركتنا تقوم بتصميم وإنتاج كل شيء: بدءاً من األلعاب

 ومنصات العرض وصوالً إلى عناصر اإلخراج والمؤثرات البصرية
 .والسمعية

A mini festival, activations are always fun! We design 

and produce it all: from games and stands to stages and 

AV.
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08  Sports  
Events

Leave it to us to transform your sporting activity 

into a full day event where everyone can enjoy a 

fun time filled with games, props, prizes, food and 
so much more! 

 الفعاليات
الرياضية

 معنا ستتحول نشاطاتكم الرياضية إلى فعالية تستمر اليوم
 بأكمله، حيث يمكن للجميع االستمتاع بقضاء وقت زاخر بالتسلية

 والترفيه مع األلعاب والمكافآت والجوائز والطعام والكثير غيرها
 .من األشياء الممتعة
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CREATIVE  
DEPARTMENT
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01 Concept and 

Design

We make sure to turn your imagination into a reality. 

From designing to production, we carefully strategize the 

best proposals for any type of event in any given space. 

القسم اإلبداعي

الفكرة والتصميم

 معنا يتحول كل ما تتخيلونه إلى حقيقة. نقوم خالل كل المراحل، بدءاً من
 التصميم وصوالً إلى اإلنتاج، بدراسة االستراتيجيات بدقة لنصل إلى أفضل

.المقترحات المناسبة لكل أنواع الفعاليات والمساحات المتوفرة

 جل ما نحتاج إليه هو لقاء أو مكالمة أو بريد إلكتروني لنتمكن من تكوين
 صورة واضحة وتصميم أفكار مبتكرة ومطورة بعناية ترتقي بفعالياتكم
 إلى مستوى أفضل. ولبث الحياة في هذه األفكار نقوم بالعمل على كافة

 التفاصيل، بدءاً من إعداد المنصة وساحة العرض، وانتهاءاً بالرسوم
.البيانية، مروراً بكل ما بينهما من خطوات

All we need is a meet up, a call or an email to conceptual-

ize and design creative, carefully developed ideas that 

take your event to the next level. To bring these ideas to 

life, we get to work on every detail from stage and stand 

setups to graphics and everything in between. 
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02  Production and 
Construction

03  Content 
Creation
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We emphasize on space optimization to give you 

more than you can imagine. Each element used for 

your event has been vigilantly studied to perfectly 

complement our design proposals.

Whether it’s content for the event itself or videography 

to savor the moment, we produce the footage to capture 

all your precious moments.

اإلنتاج والبناء ابتكار المحتوى

 نركز في عملنا على استغالل المساحة بأفضل شكل ممكن
كثر مما تتخيلونه. كما تساعدنا دراستنا الدقيقة لكافة  لنمنحكم أ

 .تفاصيل الفعالية على تقديم عروض تصاميمنا بشكل مثالي

 سواء كان المحتوى يخص الفعالية بحد ذاتها أم كان مجرد
 تصوير فيديو بهدف االستمتاع باللحظة، فإننا نعمل على إنتاج

 .مقاطع فيديو رائعة تحتفظون فيها بكل لحظاتكم الثمينة
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TECHNICAL
DEPARTMENT

02 Staging and Rigging

Here is where our forte lies. Level’s wide range of equipment and skilled staff will surely surpass the needs of your project. 

01 Sound and Lighting

Lighting and Sound have a transformative nature that can 

heighten your experience to a different dimension. We offer 

spectacular, high quality sound and a mesmerizing lighting 

experience.

Our stage designs and rigging techniques are truly 

impressive; we design and build them in a way to creatively 

utilize any given space. Following strict safety standards, 

we create this masterpiece providing an immersive 

experience for attendees and performers alike.

الصوت واإلضاءة  التجهيز واإلخراج

 هنا تكمن قوتنا. فما تتمتع به شركتنا من تشكيلة معدات واسعة وطاقم من الموظفين المهرة يجعلها بكل تأكيد تلبي احتياجات مشاريعكم وتتجاوزها
 .لتحقيق المزيد

 القسم
التقني

 الصوت واإلضاءة يتمتعان بطبيعة تحويلية قادرة على االرتقاء بتجربتكم
.إلى مستوى آخر. نقدم لكم نوعية صوت مذهلة وتجربة إضاءة ساحرة

 إن تصاميم خشبات العرض وتقنيات التجهيز التي نملكها ستنال إعجابكم
 بالتأكيد، فنحن نقوم بعمليات التصميم والبناء بطريقة تتيح لنا استغالل

 كل المساحات المتوفرة بطريقة مبتكرة. نتبع معايير سالمة صارمة ونبتكر
.تحفة فنية تمنح الحضور والمؤدين تجربة باهرة وفريدة من نوعها



03  Visuals

04
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We offer a wide range of projectors and screens for all 

your entertainment and presentation purposes.  Our 3D 

Mapping capabilities ensure that all your attendees have 

a front row seat to the show.

Special effects are a vital addition to adding the right flavor to 

any event; a wedding without fireworks or an announcement 

without confetti just don’t feel right; leave it to us and we’ll make 

the magic happen.

Special Effects

المرئيات

مؤثرات خاصة

 نقدم لكم مجموعة كبيرة من أجهزة اإلسقاط الضوئي والشاشات التي
 تستخدم في كافة العروض الترفيهية والتقديمية. تضمن قدراتنا على رسم

 مخططات ثالثية األبعاد استمتاع الحضور بمشاهدة واضحة للعرض تماماً كما
 .لو أنهم كانوا يجلسون جميعاً في مقاعد الصف األمامي

 ُتعد المؤثرات الخاصة عنصراً أساسياً يمكننا من إضفاء لمسة السحر المناسبة
 لكل فعالية، فمن غير الممكن تخّيل حفالت الزفاف بدون ألعاب نارية، أو

 اإلعالن عن أمر ما بدون قصاصات الورق الملون، لذا دعوا األمر لنا وتمتعوا
 .بالسحر الذي نضعه بين أيديكم
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OUR
PROJECTS

www.level-production.com
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ROCKS VS CLASSIC
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VIVALDIANNO
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BUKHATIR AWARDS
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DESTINATION  

DAWN

Page | 21www.level-production.com



www.level-production.com Page | 09www.level-production.comwww.level-production.com

DMCC

EVENT
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ICE AGE
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MUBADALA SPORTS EVENT
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 THE VOICE KIDS 
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ALL THE WAY UP



04 882 4965 

info@level-production.com 

CONTACT US Reach out to us on

www.level-production.com


