أول مقطــورة للمعــارض المتنقلــة بالســلطنة

سـوق عـالـمـاشـي
ّ
let's move your brand

The Sultanate’s first roadshow truck

ســندان هــي أول شــركة قامــت

تعتــر ماتــش ميديــا أول مؤسســة

بتشــغيل الشــاحنة املنتقلــه يف

عمانيــة تقــوم بتشــغيل شــاحنة

. ا لســلطنة

منتقلــة لتســويق والرتويــج لكافــة

وهــي ايضــا أول مدينــة مــن نوعهــا

 حيــث انهــا،اجلهــات يف الســلطنة

للصناعــات اخلفيفــة يف ســلطنة
.عمــان

تعتــر نقلــة نوعيــة يف الســوق احمللــي

ومت جتهيزهــا مبــا يتناســب مــع هويــة

العمــاين حيــث يقــوم بادراتهــا وتشــغيله

شــركة ســندان مــع توفــر إدارة

 وهــي ايضــا،فريــق عمــاين مــدرب

متكاملــة مــن الشــباب العمــاين لتســر

جمهــزه بخصائــص مبتكــره فريــدة مــن

الشــاحنة يف املناطــق الصناعيــة يف
.الســلطنة

. نوعهــا
Match Media is the first ever Omani establishment to operate road-

Sandan is the first company
to launch roadshow mobile
trucks in the Sultanate.

show mobile vehicles for marketing
and promotional activities on behalf of top businesses and brands

It is also Oman’s first integrated light industries city.

in the Sultanate. It is a dazzling experience and something unusual

The truck was designed in
fashion that suits the corporate identity of Sandan and it

in the local Omani market. These
trucks are managed and operated

was operated by an integrat-

wholly by able and skilled Omani

ed team of Omani talented

team and they are equipped with

youth touring the various in-

innovative and a wide array of ca-

dustrial areas across the Sultanate.

pabilities.

اســتطاعت شــركة مشــاريع القــوة احلديثــة (ماتــش ميديــا) القيــام
بالعديــد من املشــاريع الســابقة ســواء كتنظيــم الفعاليات وتســويقها
أو ادارة احلمــات اإلعالميــة إذ حتــرص الشــركة علــى تقــدمي أرقــى
.اخلدمــات وتوفــر كافــة املتطلبــات لتظهــر بشــكل متميــز

About Match Media
The company of Modern Power Projects (Match Media) has undertaken and executed several successful
projects such as organization and marketing of events
and management of media campaigns. The company main objective is to serve and render its best services through its passionate performance to deliver
lasting impression to our clients and establish a sustainable brand presence.

الشــاحنة تأتــي بأســم  ، Van Info # 08حيــث أنــه مــن داخــل الطــراز
يغطــي  65مــر مربــع مــن املســاحة ،وتــزن حتــى  32طنًا،وهــي مالئمــة
متامــا علــى الطــرق الســريعة ،ومناســبة للمــدن كذلــك .حيــث أن تصميم
ً
الشــاحنة يجعلهــا مرنــة .وهــي ً
أيضــا جمهــزة بخصائــص مبتكــرة حيــث
أنهــا حتتــوي علــى نظــام عــزل حيــث ميكــن إســتخدامها يف املناطــق
شــديدة الــرودة أو احلــرارة.
About the truck
The truck name Van Info #08. It covers an enormously impressive area of 65 sqm and weighs up to 32 ton
and equally employable on highways and in-town
applications. The unique design has the advantage of
operational flexibility. The trailer benefits from an excellent climate control system making the unit employable on the coldest and warmest locations.

Passenger side

Driver side

Interior sketch

 مرت مربع65 املساحة الداخلية للشاحنة
 مرت12.75 طول املقطورة
 مرت5.00 إرتفاع املقطورة
 مرت2.50 العرض يف مواقف النقل

Dimensions
·

Internal space 65 sqm

·

Length trailer 12.75 m

·

Height 5 m

·

Width in transport position 2.5 m

:لهذه الشاحنة مزايا قد ال تتوفر يف شاحنات مماثلة وهي
.الشاحنة مصممة وجمهزة إلقامة املعارض املتنقلة عليها
.سهولة الفك والرتكيب
.ميكن تصميم الهوية اخلاصة بكل فعالية
.املساحة الواسعة من الداخل
.سهولة التنقل من مكان إىل آخر

Features
The truck is a highly distinctive exhibition unit:
·

The truck is exclusively designed for roadshows and
mobile exhibitions.

·

Easily deployable.

·

Possibility of establishing event look and identity.

·

Large interior space

·

Easy mobility from one location to another.

:كما سنقوم بتوفري خدمات متكاملة أخرى ستحتاج إليها وهي
.توفري إدارة متكاملة للمعرض
.تصميم هوية املعرض وتنفيذه
.املساعدة يف ابتكار األفكار واحملتوى املناسب
.توفري حراس أمن
.توفري رعاية صحية
Our services
We also offer other integrated services including:
·

Integrated management for exhibitions.

·

Configure exhibition’s look and identity.

·

Assist in the birthing of creative ideas and contents.

·

Provide security guards.

·

Provide healthcare.

:هناك عدة جماالت ميكن أن يستفيد منها العميل من خالل جتربته للشاحنة وهي
.تساعد يف الرتويج للمنتجات والبضائع بشتى أنواعها
تساعد يف الرتويج للفعاليات والوصول إىل الشرائح
.املستهدفة بكل سهولة ويسر
.ميكن توظيفها يف تدشني العالمات التجارية أو الرتويج لها
.إقامة املعارض املتخصصة
.تساعد املؤسسات على التعريف بنفسها للجمهور
.إقامة احلمالت التوعوية

How Clients Benefit
·

Provide the unrivaled benefit of taking products out and about.

·

Assist in events marketing and act as easy go products ambassadors to targeted customers

·

Can be used for launching and promoting trademarks and
brands.

·

Can be factored into specialized and thematic exhibitions.

·

Assist businesses with greater reach and exposure to customers
and prospects.

·

Can be engaged in enhancing the outreach of awareness campaigns.

