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 الفرلة الثالثة لسم المنتجات المعدنٌة والحلً 



NOMADIC INSTAND 

NOMADIC DISPLAY 



 ؟NOMADIC DISPLAYياهى نظاو       

•Nomadic Display  هً مزود عالمً لموالف عرض المعارض ، مما

ٌساعد الشركات فً جمٌع أنحاء العالم على تصمٌم وإنتاج عروض وحلول 

 .  معارض تجارٌة مثٌرة 

سواء كنت تعرض فً أحداث صغٌرة أو عروض دولٌة كبٌرة ، فإن منصة •

Nomadic display لن توصٌل رسالتن بشكل فعال مع التأثٌر البصري تتٌح

 .أثناء بناء عالمتن التجارٌة



:نًحه تاريخيح ػن اننظاو           

• 
بعد دراسة . رائدا فً صناعة المعارض Nomadic زٌغلر ، كان" تٌد"من لبل تٌودور  1975تأسست فً عام 

، أول شاشة منبثمة  ®Zeigler Instand ، اخترع R. Buckminster Fuller مبادئ التصمٌم الجٌودٌسً لـ
 .لتصنٌع وتسوٌك اختراعه Nomadic أسس زٌغلر عرض. ذاتٌة الغلك

• 
أكثر من ربع ملٌون معرض معارض تجارٌة للعارضٌن حول العالم وحصلت على أكثر من  Nomadicلدمت  

  .جائزة لتمٌز التصمٌم 20

عروض المنتجات من أجهزة محمولة لتشمل مجموعة واسعة من أكشان المعارض التجارٌة المعٌارٌة توسعت •
 .والمخصصة ، وتأجٌر المعارض والرسومات

 



  : NOMADIC DISPLAYيكىناخ نظاو       

بإطار من األلمنٌوم ذاتً الغلك وٌتم شحنه  Instand Pop-Up Displayتتمٌز شاشة •

من خالل الشحن فً حالتٌن ، ال توجد فرصة على اإلطالق  .RollEaseفً حالتٌن من 

كما أنه ٌحافظ على وزن . ألنن ستضطر إلى دفع رسوم إضافٌة كبٌرة الحجم أو كبٌرة

إذا كان لدٌن مجموعات متعددة من الرسومات التً . كل حالة ، مما ٌسهل التعامل معها

تستخدمها فً العروض المختلفة ، فمن المناسب أًٌضا االحتفاظ بالجهاز فً حالة واحدة 

ثم ٌمكنن فمط التماط أي . وكل مجموعة من الرسومات فً الحاالت الخاصة بهم

 .مجموعة من الرسومات التً تحتاجها وهً معبأة بالفعل وجاهزة للشحن

وٌتكون هذا  .Display Flexتتم طباعة الرسومات الخاصة بهذه الشاشة باستخدام عملٌة •

من طباعة متمٌزة على ورق ستان للصور ، ٌتم بعد ذلن تصفٌحه حرارًٌا ببصمة 

هذه الرسومات مضمونة على اإلطالق . مماومة للوهج فً األمام وغطاء للضوء

 .لتمشٌرها أو تشممها أو ترلٌمها



 : NOMADIC DISPLAYيًيزاخ نظاو         
• :التصمٌم حائز علً جائزة  -1  

 .جائزة للتصمٌمات والعروض التمدٌمٌة 15على أكثر من  Nomadicحصلت •

 :الملكٌةانخفاض تكالٌف  -2

نظًرا ألن . فمد تم تصمٌم المعارض التجارٌة البدوٌة لمساعدتن على زٌادة مٌزانٌتن•

أكشان المعارض التجارٌة لدٌنا أخف وزنًا ، ٌمكنن توفٌرها فً التخزٌن والنمل 

كما أن العدٌد من حلولنا سرٌعة فً اإلعداد حتى ٌمكنن توفٌر تكالٌف . واألوساخ

 .العمالة

 (:المرونه ) لابلٌة التوسع -3•

لّسمها . تصمٌم شاشات الوحدات البدائٌة للتغٌٌر والنمو لتلبٌة متطلبات عملن المتغٌرةتم •

 .إلى عروض تجارٌة أصغر أو أعد استخدامها لتكوٌن عروض أكبر

 



:تاتغ انًًيزاخ  
 :حٌةعرض الرسومات التجارٌة   -4•

 .  صوًرا بٌانٌة تجذب االنتباه لمعارض المعارض التجارٌة Nomadicشركة تنتج •

 .  لتمدٌم رسومات عالٌة الجودة Nomadicالوثوق بـ ٌمكنن •

التً تنتج تشبعًا أعمك لأللوان من الطابعات المٌاسٌة  Nanodotعملٌة الطباعة عالٌة األداء لدٌنا تمنٌة تستخدم •
 حتى تحصل على صور عالٌة الوضوح ورسومات أكثر حٌوٌة وحٌوٌة . المستخدمة من لبل غالبٌة الموردٌن

 G7 Masterٌتم منح حالة . فً الطباعة الرسومٌة G7 Masterعلى شهادة  Nomadic Displayحصل •
 . للمرافك التً تستخدم أحدث التمنٌات والتكنولوجٌا وعناصر التحكم فً المعاٌرة

 :الدائمالبناء  -5•

عروض المعارض التجارٌة البدوٌة فً أمرٌكا باستخدام مواد عالٌة الجودة بما فً ذلن درجة الطائرات تصنع •
 .واأللمنٌوم المسحوب والبولً كربونات المماومة للتأثٌر

 :الحٌاةمدى مضمونة  -6•

إن أكشان المعارض . مطمئنًا أن استثمارن فً شاشة الترحال محمً ضد الحرفٌة المعٌبة طالما أنن تمتلكهاكن •
 .التجارٌة البدوٌة مدعومة بأفضل الضمانات فً الصناعة

 

 



 :أنىاع شاشاخ انؼرض انًنثثقح       

NOMADIC DISPLAY TYPES: 

 : nomadic displayهنان ثالثة أنواع من •

 3- compined pop ups display 
 

2- flat pop ups display 
 

1- curved pop ups display 
 



وفيًا يهي تؼط انًقاطغ انتي تىظح يكىناخ اننظاو وطريقح تركيثه 

 وفكه وفيًا يستخذو









 فيًا يهي صىر تىظيحيح ألنىاع اننظاو وطرق تركيثه انًختهفح



 خطىاخ وتؼهيًاخ هايح يجة يراػاتها ػنذ تركية اننظاو 

1:  



2-  



2-  



3-  



4-  



 اول شكم وطريقح تركية :    





:شكم هنذسي نشاشح انؼرض انًنثثقح انًراد تركيثها          



:انخطىاخ انًتثؼه تانصىر نتركيثها  



: انشكم اننهائي              



:ثانث طريقح نتركية اننظاو           

:انرسى انهنذسي نهشاشح انًنثثقح انًراد تركيثها   



: انخطىاخ انًتثؼه تانصىر                

1-  



2- 



:طريقح أخري نهتركية وشكم اخر           
:انرسى انهنذسي انتىظيحي نهشاشح انًنثثقح انًراد تركيثها  

 



:انخطىاخ انًتثؼح تانصىر            



2-  



:انرسى انهنذسي انتىظيحي نهشاشح انًنثثقح انًراد تركيثها        



:انخطىاخ انًتثؼح تانصىر   

1-  



2- 



:شكم أخر   



:أسًاء انجروب             

 والء عبدالمنعم  -1•

 نورهان سعٌد -2•

 مرٌم مدحت-3•

 مرٌم أسامة-4•

 نوران السٌد-5•

 مجدي عٌسً-6•

 بٌشوي كرم-7•


