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An exceptional company

that has been established

by ambitious Saudi’s to

present exceptional work in

the entrainment industry.

We thrive to deliver a piece

of art to our clients to draw

an amazing picture.
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Who 
are 
we

يـدي نشأت بأإستثنائية شركة

ســـعودية طموحـــة لتقـــدم 

فــي مجــال إســتثنائيةأعمــال 

الترفيــــة بطريقــــة مبتكــــرة 

ي نعمـل فـ. وتجربة استثنائية

ير علـى تـوفالحل اإلسـتثنائي 

ـــــة  ـــــال الالزم ـــــة األعم كاف

ل بإحترافية عالية لتجهيـز حفـ

ــة  ــة أوج ــل كاف ــل يحم متكام

الترفيـــة والمتعـــة والحضـــور 

.المميز



We live in a great country that

deserves its youth’s passion to

compete globally in the modern

revolution to present our country

perfectly. Through the

exceptional solution, we work

hard to deliver this message in

the name of our nation.

Our
message رسالتنا

كليستحقعظيمبلدفينعيش

ةوبناتأبناءهمنالشبابيةالطاقات

النهضةفيالعالميةللمنافسة

أكملعلىالوطنلتقديمالعصرية

،اإلستثنائيالحلخاللومن.وجة

النظيرمنقطعةبطاقاتنعمل

بإسمخالدةومهمةرسالةلنحمل

.الوطن



Through the revolution of the

event management industry, we

stand to present an exceptional

theme and a unique experience

that can create a magnificent and

unlimited perfection to deliver the

message of entertainment that

aligns with the vision of 2030.

Our vision رؤيتنا
متقديفيالكبيرالتطورنهضةمن

فينحننقفوالمعارض،المناسبات

الريادةعلىاإلستثنائيالحل

مختلفطابعتقديمفيالمتميزة

صنععلىقادرةفريدةوتجربة

والتكاملبالجودةمغلفظهور

مابالترفيةرسالةلنقدمالالمحدود

.2030المملكةرؤيةمعيتوافق



Our services

Events planning and management.

Creative graphic designing.

Media coverage.

Visuals and sounds.

Marketing campaigns.

خدماتنا

.الفعالياتإدارة وتخطيط 

.التصميم الجرافيكي

.األنظمة المرئية والصوتية

.الحمالت التسويقية

.التغطيات الإلعالمية

Crowd management. .الحشودإدارة 



What distinguishes us at the exceptional solution is the ultimate

ability of our team to provide an integrated file for the development

of all strategic and organizational plans for events so that the

workflow is distinguished with an amazing result that creates an

unforgettable event.

Events planning 
and management

الفعالياتتخطيط وإدارة 
قفريخاللمنالقدرةهواإلستثنائيالحلفيبهنتميزمما

يةوتنظيمإستراتيجيةخططتقديمعلىاإلستثنائيعملنا

نعتصناجحةنتائجليحققمميزاً العملسيرليكونمتكاملة

.عمالئنارضىتكسبمتكاملةمناسبة



الحشودإدارة 
ص فـي أنتجنـا أول برنـامج تقنـي سـعودي متخصـ. بإدارة الحشود بالتقنيـةالحل اإلستثنائي نتميز في 

ة من عدة أجهزة تم دمجها لتساعد على تسهيل عمليـ" ذكي"يتكون برنامج . إدارة الحشود للفعاليات

كمـا يسـاعد البرنـامج . دخول وخروج الزوار مع مراقبة جميع األحداث والتحركـات داخـل موقـع الفعاليـة

ت للجهـات ويقوم النظام بتزويد هذه البيانا. على التحكم بشكل أكبر بإدارة المنظمين وتتبع تحركاتهم

.المختصة عند الحاجة لها

We excel in crowd management. We produced the first Saudi technical program specialized

in crowd management for events. "Smart" program consists of several devices that have

been integrated to help to facilitate the entry and exit process of visitors while monitoring all

the movements within the event site. It also helps to control the organizers' management

more and track their movements. The system provides this data to the competent

authorities when needed.

Crowd management



Creative 
graphic 
designing
Creativity is one of our core

values. We at the exceptional

solution are targeting

perfection in meeting our

customer needs throughout

providing one-of-a-kind

designs.

التصميم
الجرافيكي

الحلفيركائزناأحدهواإلبداع

أمهرلدينا.اإلستثنائي

تقديمفيالمصممين

يقلتطبالجرافيكيةالتصاميم

وصناعةالمتكاملةالهوية

يملتقدالمميزالمرئيالمحتوى

لمسةإلضافةمنفردتصميم

.الجميلةالترفية



Visuals and sounds
To add a distinctive integration for events, and with creative

working presenting visual systems such as illuminations, and

to provide sound systems that fit the occasions. We offer

among our exceptional services one of the most modern and

unique sound and visual systems to deliver an amazing

experience.

اتالمرئيات والصوتي
فيومميزإبداعيوبعمللإلحتفاالت،متميزتكاملإلضافة

يةالصوتاألنظمةولتوفيرإضاءاتمنالمرئيةاألنظمةتقديم

ائياإلستثنالحلأعمالباقةضمنمننقدمللمناسبة،المالئمة

.لةمتكامصورةلتقديموالمرئيةالصوتيةاألنظمةوأحدثأعلى



Marketing campaigns
Our exceptional marketing team is determined to plan an

effective marketing strategy through every detail to get

the perfect targeting tools and apply them for great

targeting success.

يةالتسويقالحمالت
فعاليات،للالتسويقيةالحمالتوإدارةالتسويقفيالمتخصصاإلستثنائيفريقنا

اراإلنتشعلىللقدرةالصحيحاإلستهداففيالتفاصيلأدقعلىبالعمليقوم

.الكاملالهدفلتحقيقعليهانشرفالتيللمناسبةالصحيحةوالتوعية



Media coverage
Due to the huge market needs for documentation

and memorization for events success, we offer

within our integrated services, the exceptional

photography team for visual coverage, live

transmission ,and photography.

ةاإلعالميالتغطيات 
الحلفيننافإالكبير،والنجاحبالذكرىواإلحتفاظالتوثيقإلىيحتاجالكبيرالحدثوألن

والنقلةالمرئيلتغطيةلالتصويرفريقالمتكاملةخدماتناضمننقدماإلستثنائي

.استثنائيةبعدساتالفوتوغرافيوالتصويرالمباشر



Our Projects أعمالنا

المشـــاركة بـــإدارة 
الحشود فـي حفـل 

DaBangg ضــمن
ـــم  ـــات موس فعالي

.الرياض

Participated in 
the crowd 
management in 
DaBangg concert 
in Riyadh 
Season.

تنظـــــيم ورعايـــــة 
ـــــــــة  PUBGبطول

Mobile ــــــــوائز بج
ـــا ب  ـــدر قيمته تق

.دوالر10،000

Hosted a PUBG
Mobile
tournament with
a prize pool of
10,000USD.

ــــز  ــــيم وتجهي تنظ
حفـــــــل زفـــــــاف 

ــ ــة والحكي ر النفيس
مــــــع التغطيــــــة 
ـــث  ـــة والب اإلعالمي

.المباشر للزواج

Organized Al-
Nafissah and Al-
Hokair wedding
with the media
coverage and live
streaming.

تنظـــــيم إجتمـــــاع 
ـــركة  ـــوظفي ش م
بيـــــــت التطـــــــور 

.السنوي

Organized the 
annual 
employees 
activity for Bait 
Al-Tataowr
company.

ة التغطية اإلعالميـ
ــ ــين التطبي ق لتدش

ــــركة  ــــاص بش الخ
.معنا

Media coverage 
for the launch of 
Maeana
application.

تنظــــيم وتغطيــــة 
ــمي ــاح الرس اإلفتت

.لمحمصة أشواق

Organized and 
media cover the 
opening of 
Ashwag rostary.



Our
partners

شركاؤنا



Our
clients

عمالئنا



www.excep.net

Info@excep.net

3470 Al Imam Saud bin Faisal Rd - Al Malqa Dist. 
Unit No 5 
Riyadh 13522 – 6402
Saudi Arabia

050 220 4942
011 402 5201
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