
مطابع وصال الرقمية

وصـال تكفي وتويف



مقدمة

تعترب مطابع وصال الرقمية من أهم مراكز حلول الطباعة يف املنطقة الرشقية املوثوق بها وامللتزمة
بتقديـم خدمات مميزة باستخدام أحدث التقنيات يف عامل الطباعة إضافة إيل توفري متطــلبات السوق .

لقد استطاعت مطابع وصال الرقمية ومنذ تأسيسهـا االستمرار بالتكيف والتطور مع بيئة العمل املتغرية
األمـــر الذي جعلها إحــدى املراكز العريقة واألكــــــرث ثقة يف مجـال الطبــاعة يف املنطقة الرشقية .

قامت مطابع وصــال الرقمية باملساهمة يف تعـزيز صـورة العديـد مـن الشـــركـات الرائـدة والعالمات
التجارية املميزة من خـالل تنفيـذ مطبوعاتهـا بجــودة عاليـة باستخدام أخر مـاتوصلت إليه التكنولوجـيا
فـي عالـم الطبــــاعــة ، ولتحقيــق ذلـك تقــوم مطــابع وصــال دورياً بـتوفيـر أحدث اآلالت واملعـدات
واستقطاب الكفاءات املـدربـة للعمــل عليهـــا يف سبيـل تحقيـق رغبــات عمالئها وتوفري متطلباتهم

بالشكل املطلـوب وبأقرص وقت ممكن وبتكلفة مناسبة . 



رؤيتنا

رسالتنا

أن تكـون مطـــابع وصال الرقمية املركـز األول لجميع حلـول وأعمــال الطــباعـة الرقمـية فـي
املنطقة الشــرقية و أن تحقــق وجود محــيل فــعال ميكــنها من اإلستــمرار بتحســني صورة

منتجـــات عمـــــالئها .

االستمرار يف تحقـيق أعلـى درجات الجودة يف عامل الطبـاعة من خالل االستثـامر فـي تحديث
معـداتـنا و استقطـاب الكـوادر البشــرية والكفاءات القــادرة علـى تقـديـم الحلـول الشاملــة 
لتلبـية احتياجات عمــالئنـا الكــرام والـــوصول بذلك إىل أعلــى معـــاييـر الطـــباعة العاملية .

رؤيتنا



التكامــــــــلية :

لـامذا مطابع وصـال 

الخـــــــــــــربة:

توفر لعمالئها الكرام جميع حلول أعامل الطباعة تحت سقــف واحد.

لـديها  خبـــرة راسخـــة فـــي مجـاالت الدعاية واإلعـالن املخــتلفة.

تتــبنى ســـــياســة اإلبـــداع واإلبتكار فــــي التصــــميم والتنفيذ.اإلبـــــــــــــداع:

تعــــــــاملك مـــع وصـــال يــــــوفر لك وقـتك وجهـــدك ومـــالك.التـــــــــــوفري:

تستخـــــــدم أحــــدث معــــدات وأدوات وأجهــــــــزة الطـــــبـاعة.الحــــــــــداثـة:

تضـــفــى طــــــــابـع الخــصــــــــوصيـــة عـــــلـــى أعـمـــــــالك.الخصـوصـــــية:

فـــــــــــــي التنفــــــــــــيذ واملــــــــــــواعيد.الــــــــــــدقـة:



الخدمات التي تقدمها مطابع وصال

مــــن خــــالل قـــيامــها بتنـــــفيذ العــــديد مـن أعامل الطــباعة  ،
استطاعت مطابع وصال اكتساب الخربة الالزمة لتنفيذ طباعة الكتيبات
والكتالوجات وامللصقات والنرشات البطـاقـات والقـوائـم وبطـاقـات
املعـــايدة و التقــاويم وغــريها إضـافـة إلــى ذلك لــدى مطــابع
وصـال حاليــاً االمكانيـات الكاملة للقيام بأعامل الطبــاعة التـــجارية

لجمــيع  قطــاعات األعمـال .



تتـمـتع مطــابع وصــال الرقمــية
فــي اســتــراتيـــجـي  مبــوقــع 
تحـــديـداً الشــرقـية  املــنطــقة 
الـدمـام والـذي يجــعلها قريبـة
مـن كــافة عـمـالئها فـي جمــيع

مــراكـز األعــامل فـــي املــدينة .

موقع الرشكة



إضافــة إلـي تحــديث آالت الطــباعة مؤخـــراً
قـــــامـت مطـــابع وصــــــال بـاستقطـــــاب
فــريق عمـل متكــامــل يضــم العشـرات مـن
القـــوى العامــلة املــؤهـلة والتـي تعـمل
عىل مدار السـاعة لتنفيذ وتحقــيق الطبـاعة
وتطلــــعات عـمـالئــــها بـاستـخدام أحـــدث

التقنيات املتاحة يف صناعة الطباعة .

الطبـــاعة



ما بعد الطباعة
يف هذا القسم وكمـــا يف األقسام اآلخرى تــم توفري جميـــع اآلالت من أهـم املصانـع

العاملية أصحـاب العالمات التجاريـة املميـزة ، لتتمكـن مـن تحقيــق مستـوى عـالــي مـن
الجـودة وتفـخـر مطـــابع وصـال بأنهـا من أهم العمالء فـي اململكـة العربيـة السعودية
ملصانع آالت الطبــاعـة الرقمية وفيام ييل بعض اآلالت التي نستخدمها يف خدمة عمالئنا.



آالت الطي (الطوي)

تعتــــرب مطــابع وصـال الرقمــيـة أحـد أهـــم الـــرواد فـــي
هذا املجال إلمتالكها أحدث مكينات الطي التى تم استريادها
 من كــربى الشـــركات العاملية املصــنعة لهذا النوع والـتى
تستطيع طي 32 صفحة يف مرحـلة واحدة وطي 10 صفـــحات 

عىل شكل أكورديون .



املقص الكهربايئ

يعمل الكرتونياً لتحقيق أدق املقاسات
ملالءمة وتنفيذ رغبة العميل 



التغطية الحرارية

يف هذا القسم لدى مطابع وصال الرقمية
مـاكينة تغطية حـــرارية بعــرض 34سـنتمرت

( التلميع بالسلوفان )



أبرز عمالئنا

 
 



مطابع وصال الرقمية
#وصال_تكفي _وتويف

0530797438
info@wesaldigital.com

013-34340431

wesaldigital

www.wesaldigital.com


