


لـوكـل فـليفر شـركـة مـتخصصة بـالـتسويـق والـعالقـات الـعامـة 

وتـتعتبر شـامـلة الخـدمـات تـتعامـل مـع جـميع احـتياجـاتـك بـشغف 

وخبرة، نحن ببساطة نحب عملنا لذالك نجيده.

Local Flavor is an all inclusive marketing 
company that handles all your needs with passion 
and expertise.   We simply love what we do, 
therefore we do it well. أمسح الرمز لمشاهدة أعمالنا



Marketing & PR

Events Management

Digital Advertising

Social Media

Identity & Branding Photography

Media & Press

Video Production

Copywriting

Our Service/شغلنا   

 تنظيم فعالياتإنتاج

التسويق وعالقات عامة تصميم العالمة التجاريةتصوير فوتوغرافي

إدارة شبكات التواصل اإلجتماعي

 وسائل اإلعالم والصحافةإعالنات رقميةالكتابة اإلعالنية



• TV commercials 

• TV shows 

• Documentaries  

• Animation and Infographic

Video Production/ اإلنتاج

اإلعالنات التلفزيونية •

برنامج تلفزيوني •

أفالم الوثائقية •

االنيميشن واإلنفوجرافيك•





105K 

841K 

802K 

385K

بورصة الكويت 

سحب "حسابي" الشهري 

كلنا معاك ونسندك 

إعالن بن العميد

0                       225000                 450000                 676000                 900000



 Events Management / تنظيم فعاليات

تخطيط وتصميم الفعاليات •

انتاج المواد الالزمة و إدارة الفعالية •

فعاليات اإلفتتاح و األعالن عن المشاريع الجديدة  •

 مؤتمرات صحفية •

 معارض ومؤتمرات  •

عروض سيارات •

• Planning & designing 

•Management & production 

•Grand-openings & Brand launching 

• Press conferences 

• Exhibitions & forums 

• Roadshows





• Food and Beverages 

•Campaign Photography 

•Commercial Photography 

•Medical Photography 

•Corporate Portraits

  Photography/ التصوير الفوتوغرافي

األطعمة والمشروبات •

تصوير للحمالت اإلعالنية •

تصوير منتجات تجارية  •

تصوير النشاط الطبي  •

تصوير أحترافي للمؤسسات  •





•Accounts management 

• Planning & creating content (videos, 

photography, customized posts) 

• Reporting & monitoring 

• Planning, managing and reporting on 

Campaigns (Sponsored ads, social media 

figures & paid posts)

 Social Media/ شبكات التواصل اإلجتماعي

إدارة الحسابات •

تخطيط وإنشاء المحتوى (فيديوهات ، تصوير ، منشورات •

مخصصة) 

التقارير والتواصل مع المتابعين •

تخطيط وإدارة الحمالت وإعداد التقارير عنها (نتائج ادارة الحسابات •

واإلعالنات المدفوعة)



 Social Media/ شبكات التواصل اإلجتماعي



•Corporate Identity 

• Logos 

•Collaterals & stationaries 

• Brand manual 

•Creative packaging

 Identity & Branding/ تصميم العالمة التجارية

الهوية المؤسسية •

الشعارات •

المطبوعات والقرطاسية •

دليل استخدام الشعار •

تصميم العلب •



 Identity & Branding/ تصميم العالمة التجارية



•  Tailored marketing strategy  

•  Marketing planning & execution 

•  Marketing campaigns & media planning 

•  Public Relations planning and execution (sponsorships, 

events, corporate social responsibility CSR, press)

 Marketing & PR / التسويق والعالقات العامة

تخطيط استراتيجة تسويق •

تخطيط وتنفيذ الخطة التسويقية  •

تخطيط وتنفيذ حمالت إعالنية  •

تخطيط وتنفيذ خطط العالقات العامة (الرعاية، •

الفعاليات، أنشطة المسؤولية اإلجتماعية، الصحافة 

واإلعالم)



 Marketing & PR / التسويق والعالقات العامة



• Google Ads 

• Youtube ads (Banners & Video Ads) 

• Instagram sponsored ads 

• Snapchat Advertising 

• Facebook ads 

• Twitter campaign & verification 

• Search Engine Optimization – SEO

 Digital Advertising / إعالنات رقمية

إعالنات Google (إعالنات الويب والتطبيقات) •

إعالنات Youtube (إعالنات الفيديو) •

 اعالنات اإلنستغرام  •

إعالنات سناب شات •

إعالنات فيس بوك  •

إعالنات تويتر و توثيق الحساب •

تحسين نتائج البحث•





Your online image is safe and sound with us. Leave us the strategy of making you shine in the digital world. 
Here are some of our most successful ones. We can’t wait for you to join them!

 Digital Advertising / إعالنات رقمية

   صورة مشروعك على االنترنت ستكون األفضل بين ايدينا. اترك لنا مهمة ابرازك في عالم االنترنت

92M+ 11M+ 8M+ 554K+ 1M+ 

11M+ 121K+ 1M+ 

48M+ 496K+ 2M+ 375K+ 

Impressions Engagement Reach Clicks

Impressions Swipe Ups Swipe Ups

Impressions Clicks Video Views Leads

Video Views



• Bilingual press releases 

• Ensuring maximum coverage 

• Arranging press & media visits

  Media & Press/ وسائل اإلعالم والصحافة

اخبار صحفية باللغتين (عربي / انجليزي) •

تغطية صحفية واسعة •

تنظيم حضور الصحافة و الزيارات اإلعالمية•



بعض عمالئنا



بعض عمالئنا




