
 ككست يس اإن يس يف الإمارات - Kekst CNC - رشكة رائدة يف

 استشارات التصال املؤسيس الاسرتاتيجي

 تدمع رشكتنا ككست يس اإن يس - Kekst CNC -معالءها يف معاجلة التحدايت والاسستفادة من

الفرص املتاحة من خالل تطوير اسرتاتيجيات اتصال متاكمةل وفعاةل ومؤثرة.

حصاءات ن النصح واملشورة اليت تقدهما رشكتنا مدعومة بإ  اإ

موضوعية وحبث وبياانت حتليلية دقيقة.

ن يس - Kekst CNC -يف العام 2018،  ت�أسست ككست يس اإ

 حيث احتدت رشكتني رائدتني يف التصال املؤسيس هام ككست

- CNC - ن يس  -Kekst– اليت ت�أسست يف العام 1970 ويس اإ
اليت ت�أسست يف العام 2002، ووحدت الرشكتني قدراهتا وفريق معلها.

 يتجاوز عدد فريق معلنا 250 موظف ممن يمتتعون خبربة معيقة يف عدة

 قطاعات، حيرصون عىل توظيفها يف وسائل اتصال مؤسيس فعاةل. ويعمل

 فريقنا يف 12 مكتب حول العامل يه نيويورك ولندن وميونيخ وبرلني

 وفرانكفورت وبروكسل، وسستوكهومل وطوكيو وسسيؤول وهونغ كونغ وديب

 و�أبوظيب.

حدى رشاكت ن يس - Kekst CNC – اليت تعد اإ  تقدم ككست يس اإ

 مجموعة ببليسزي - Publicis Groupe –اثلث �أكرب رشكة قابضة

 يف جمال التصال املؤسيس، حلوًل فعاةل يف عدة جمالت من التصال

 املؤسيس، تشمل:

الاندماج والاسستحواذ

النشاط املؤسيس للمسامهني واحلومكة

املستمثرين عالقات 

الاكتتابت والإصدارات الأولية

داراة الأزمات والقضااي الهامة اإ

الهيلكة عادة  اإ

دارة ومشاركة املوظفني تغيري الإ

التنظميية العامة واحلكومية والتحقيقات والقرارات   الشؤون 

التقايض

دارة السمعة تعزيز ماكنة الرشاكت واإ

التصال الرمقي وعرب وسائل التواصل الاجامتعي.

ن يس - Kekst CNC- يف  بد�أت عالقات ككست يس اإ

 الرشق الأوسط يف العام 2004، وبعد عامني افتحت مكتًبا

 رمسيًّا لها يف ديب لميثل �أول تواجد حميل للرشكة يف املنطقة.

 ومنذ ذكل احلني معلت الرشكة مع ما يتجاوز 60 معياًل

 مشلت رشاكت حملية ودولية مضن قطاعات خمتلفة مثل البنوك

 ومؤسسات اخلدمات املالية والرعاية الصحية وجتارة التجزئة

والطريان والت�أمني، والتصالت وغريها.

 وحيفل اترخينا بتقدمي املشورة حول صفقات ر�أس املال

 حيث تقدر العمليات اليت قدمنا خدماتنا الاستشارية لها

 مبا يتجاوز 2 مليار دولر �أمرييك، مبا يف ذكل �أمه معليات

 الاندماج والاسستحواذ والاكتتابت الأولية يف املنطقة خالل

 السسنوات القليةل املاضية. وتفتخر رشكتنا بعالقاهتا مع صناديق

 الرثوة السسيادية والرشاكت العائلية ورشاكت احملاماة وغريها

 من املؤسسات عرب القطاعات اخملتلفة، كام نعزت بسمعتنا

موثوقني. مكستشارين 

مارات العربية املتحدة لتشمل  تتنوع خربات فريق معلنا يف الإ

 عدة جمالت من العالقات العامة مهنا الشؤون احلكومية،

 والتصالت املؤسسسية، والاستشارات الاسرتاتيجية وغريها.

 يتقن مجيع مستشارينا اللغة الإجنلزيية ويمتتعون ب�أسلوب ممتزي

 يف التواصل بلغات �أجنبية، كام منتكل القدرة عىل التواصل

 بللغة العربية، وعىل حترير مواد للتواصل الإعاليم وفق �أعىل

معايري اجلودة اللغوية الأمر اذلي يشلك قمية كبرية للعمالء.
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