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Food and beverage sector

Kon Line Paper Products Factory
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عمالئنـا األعـزاء.. لدينـا فـي شـركة خـط كـون الناشـئة طمـوح عالـي وثقـة 
تامـة بكوادرنـا لنكـون بمشـيئة هللا أحـد كبـرى الشـركات المتميـزة فـي الشـرق 
األوسط، ال سيما وأن سر نجاح أي شركة يكمن في عالقاتها االستراتيجية 

مـع العميـل وجعلـه شـريك فعلـي يشـاطر الشـركة نجاحهـا.

تحقيق  لضمـان  المدى  طـويلة  استراتيجية  ببناء خطط  الشركـة  إدارة  تهتم 
نمو  لتحقيق نسب  الشركة وذلك من خالل وضع خطط تشغيلية  أهداف 
جيدة للشركة التي ستمكننا من الوصول لرؤيتنا المستقبلية الُملهَمة من رؤية 

2030 ، رؤية قائدنا و قدوتنا حفظه هللا ورعاه.

تحظى خط كون بفريق عمل ذو كفاءات متميزة في جميع التخصصات مما 
مكننا من االلتزام بالمعايير العالية في تنفيذ أعمالنا ، نسعى دومًا للمزيد من 

النجاح والمزيد من الشراكات الموفقة بإذن هللا.

Dear clients.. we have in Kon Line Co. huge 
ambitious and trust of the staff we have that lead 
us to be one of the biggest companies in the middle 
east, especially that the secret behind every 
successful company is the strategic relationships 
with it clients.

We have an interest in building long-term strategic 
plans to guarantee that we achieve the company 
goals, that is inspired by 2030 vision -may god 
bless him- and we intend to be fully committed 
to it.

Kon Line has a high-performance teamwork that 
make it easy to stick to the high-standards, we 
always strive to more success & good partners.
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األمانة:
مـن أهـم قيمنـا امانـة بمراعـاة ذلـك فـي جميـع تعامالتنـا. ومـن أولوياتنـا بنـاء الثقـة 
مـع شـركائنا فـي كل عالقـة ونعتبرهـم سـواء كانـوا عمـالء أو مورديـن أو مقاولين 

مــن الباطــن مــن زمــالء العمــل لضمــان بنــاء عالقــة مســتمرة.
Honesty:
Its an integral part of our working relationships, 
and one of the biggest priorities to build and earn 
our partners trust.

الجودة:
ملتزمــون بتحقيــق أعلــي درجــات الرضــا للعميــل مــن خــالل تقديــم اعمــال بجـودة 
عاليـــة بمـــا يتوافـــق مـــع المقاييـــس العالميـــة ولتحقيـــق ذلـــك نســـعي ليـــس فقط لتلبية 

توقعــات العميــل بــل وبتجاوزهــا.
Quality:Quality:
We always aim for achieving excellence in every 
project we do, we believe that our quality is the key 
to the success that we intend to share with our clients.

اإلبتكار:
ــاليب فـــي دارة   ملتزمـــون باســـتخدام التقنيـــات المتطــورة والمنتجـــات وأحـــدث األسـ
المشــــاريع التــــي تســــاعد علــــي جــــودة وســــرعة وإنجــاز هــذا النمــو بفاعليــة عاليــة.
Innovation:
Kon Line continuously strive to innovate, improve 
and meet new challenges, turning impossible into 
possible by using the latest techniques in the projects 
management domain. العمل كفريق:

نفخـــر بموظفينـــا وهـــم مصـــادر قوتنـــا. وبالعمـــل الجماعـــي وبـــروح الفريـــق الواحـــد 
نســــعى لتحقيــــق أقـــــوي انـجـــــازات بـوجـــــود المـواهـــــب الفـرديـــــة والمهـــــارات والخبرات 

التــي تعتبــر أمــر حيــوي للدخــول فــي تحديــات المشــاريع.
Teamwork:
We believe teamwork empower our individual strength, 
and it help us achieve exceptional results.



8



9

رؤيتنا:
إعداد المنتج الذي ال تشوبه شائبة، والحفاظ على صحة وسالمة البيئة ومنسـوبي الشـركـة 
من أولويـــات أعمــالنا وجــزء ال يتجزأ من استراتيجيتنا للنمو ، مصنع خط كون للمنتجات 
الورقية ) KPPF ( ملتـزم بتقـديــم منتجـات ذات أعلــى معـاييـر السـالمة لالستخدام البشري 

طوال دورة حياة المنتج.

جودتنا:
حرصنـا فـي KPPF حـرص تـام علـى تقديـم أجـود أنـواع المنتجـات الورقيـة المصنوعـة مـن 
منتج ورق خام طبيعي 100% بأعلى مقاييس الجودة، حيث عملنا على مطابقة معـاييــر 
الهيئــة السعــودية للمـواصفــات والمقــاييس والجـودة ، ونعتبـر السـعر المرضـي للجميـع أحـد 

أهـم عوامـل جودتنـا كوننـا حريـص علـى تلقـي جميـع شـرائح المسـتهلكين لمنتجنـا.

OUR VISSION:
Impeccable product quality, preservation of the 
environment and the health and safety of our employees are 
our company›s business priorities, safety is an integral part 
of KPPF›s sustainable business model and our strategy for 
growth and value creation. Kon Line factory is committed to 
offer products with the highest safety standards for human 
use throughout the products life cycle.

OUR QUALITY:
We provide a high-quality paper production which is made 
100% wood pulp virgin papers to make it softer and resist 
the wetness with high absorption coefficients, we also 
consider the good price that make our products affordable 
one of the big remarkable feature of our factory,  our paper 
made by Saudi hands in the Saudi Arabia according to The 
Saudi Standards, Metrology and Quality Organization Org 
(SASO).
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خدماتنا:
 - طباعة تصاميم خاصة على علب المناديل 

 -  خدمة التوصيل إلى المنازل وقطاع األعمال والقطاع الخيري

رسالتنا:
نســعى لنيــل رضــى عمالئنــا ومســتهلكي منتجنــا ونطمــح للتصديــر الدولــي، كذلــك توفيــر 
خدمــة التوصيــل للمنــازل وقطــاع األعمــال والقطــاع الخيــري لتســهيل الحصــول علــى 

منتجنــا فــي كل وقــت

OUR MISSION:
We strive to satisfy our customers with the quality that 
they deserve and admire to have, we offer delivery 
service to make the best tissue available in every hand.

OUR SERVICES:
- Private label services
- Home delivery service

منتجاتنا:
- رول ورق تواليت المناخ

- ماكسي رول المناخ
- مناديل المناخ بريميوم 100 دبل

- سوفت باك 200 / 500 دبل
- ورق تنشيف مطبخ   

   

Our products:
- Toilet paper roll
- Maxi roll
- Almanakh tissue premium 100 double
- Soft pack 500 / 200 double
- Kitchen roll
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مناديــل المنــاخ فــي مجــال الســلع ســريعة االســتهالك التــي تلــزم المســتهلكين فــي كافــة جوانــب الحيــاة، 
تأتــي المنــاخ كمناديــل ورقيــة ناعمــة مصنوعــة مــن لــب الخشــب الصافــي 100 %مــا يضمــن نعومتهــا 
ومتانتهــا ومقاومتهــا للبلــل مــع مواصفــات امتصــاص عاليــة، كمــا أنهــا ال تحتــوي علــى مــواد كيميائيــة 

مضــرة ممــا يجعلهــا آمنــة وصحيــة.

غــدت علــب مناديــل المنــاخ المنتشــرة فــي المنــازل والمكاتــب عالمــة مميــزة تذكــر باســتمرار باهتمــام 
كعالمــة تجاريــة فائقــة بالعنايــة بالحيــاة اليوميــة للمســتهلكين فــي جميــع أنحــاء المملكــة والخليــج أمــا 

هويتهــا فهــي تعكــس قــوة ونعومــة المنتــج.

Almanakh Tissue in the field of Fast-moving consumer goods that 
are required by consumers in all aspects of life, Almanakh tissue 
comes as soft paper tissues made of %100 pure wood pulp, which 
guarantees their softness, durability and resistance to wetness with 
high absorption specifications, and they do not contain harmful 
chemicals, which makes them safe and healthy.

Almanakh tissue boxes spread in homes and offices have become 
a distinctive brand that is constantly remembered with interest as 
a premium brand that takes care of the daily lives of consumers 
across the Kingdom and the Gulf. Its identity reflects the strength 
and softness of the product.

مميزاتنا:
- مصنوعة من أجود األلياف الطبيعية

- نعومة ومتانة الفئة الفاخرة 
- صناعة سعودية %100

- صحية وليس لها أي أثر غباري
- امتصاص أكثر باستخدام أقل

Features of the product:
- Made from the finest natural fibers
- Softness and durability of the luxury 
class
- Made in Saudi Arabia 100%
- Healthy and has no dust effect
- More absorption, less use
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بيكولــو كافيــه والونــج مســتوحى مــن األجــواء اإليطاليــة ُيقــدم أشــهى األطبــاق العالميــة، باإلضافــة ألنــواع القهــوة المختلفــة والحلويــات، ُيعتبــر بيكولــو خــاص لــذوي الــذوق الرفيــع لتقديمــه خدمــة عاليــة 
المســتوى، بيكولــو يضمــن لــرواده التجربــة الفريــدة باإلطاللــة الرائعــة فــي الهــواء الطلــق مــع أنغــام الموســيقى العذبــة.

Picoolo café & Lounge is fine dining restaurant, inspired by the Italian vibes, serving the best international dishes beside the different 
kinds of coffee and deserts, Picoolo café represent the charming experience by providing the outdoor dining with the softest music 
that match the quality of this experience.
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يختــص   جســت   طــاووق   بطبــق   الطــاووق   الشــهير   المحّضــر   علــى   الطريقــة   اللبنانيــة،   مــع   الحــرص   علــى  
 تنــوع   التقديــم   بابتــكار   الصوصــات   المختلفــة   إلرضــاء   جميــع   األذواق،   يصّنــف   جســت   طــاووق   مــن  

.  fast casual-dining restaurant   مطاعــم 

Just Tawouk is a fast casual-dining restaurant specialized in serving 
the tawook dish as a main dish with different sauces and flavors to 
meet all the costumers desires.
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يعتمــد برجريفــا فــي إعــداد أطبــاق البرجــر والساندوتشــات المختلفــة علــى النمــط األمريكــي األشــهر 
واألكثــر شــعبية بيــن جميــع األنــواع وهــو مــن مطاعــم التوصيــل للمنــازل فقــط، ويتــم تقديــم الخدمــة 
كذلــك عبــر عربــات الطعــام المتنقلــة، يتميــز برجريفــا بتقديــم خدمــة تأجيــر عربــة الطعــام للمناســبات 

والحفــالت لتحضيــر البرجــر الســاخن مــن الموقــد مباشــرة إلــى مائدتــك. 

Burgeriva is a delivery-only restaurant serve American burgers & 
sandwiches, Burgeriva is available in a food truck, and provide a 
renting option for those who wants to have a fresh hot burger from 
the stove straight to their table in the occasions and celebrations.
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تفيده شــاورما الســت مختص بالشــاورما مســتوحى من الطابع التراثي المصري في المباني الداخلية، 
يقــدم أنــواع مختلفــة مــن طــرق تحضيــر الشــاورما، باإلضافــة لألطبــاق الجانبيــة الشــهية، مطعــم الســت 

تفيــده يتميــز بقلــة التكلفــة مــع الحفــاظ علــى جــودة المنتجــات المقدمــة.

Shawarma Tafida specialized in shawarma Egyptian style, serving 
different kinds of sauces to make the best taste, also Al-Sit Tafida 
has some good appetizers, it’s a low-cost restaurant with high-
quality food. 
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استشــارات                                                                                                      

أغـذيـة ومشـروبـات

حفـالت ومنـاسبـات

 تأسيس مطاعم ومقاهي من الفكرة حتى التشغيل

مقاوالت

Consultation

 Food & Beverage Service

 Banquet & Catering

 Restaurants & Coffee Shop 

Construction, From A to Z

Specialize in
مجال اختصاصنا 
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مجموعــة مــن الشــباب الطموحيــن انضممنــا إلــى هــذا القطــاع لننافــس بأفـكار وطنيـة خالقـة، نصـب جـل 
تركيزنـا علـى تزويـد عمالءنـا باالستشـارات الالزمــة للنهضــة بمشــاريعهم وخلــق بصمــة خاصــة لهــم فــي 
القطــاع، نحــن نأخــذ علــى عاتقنــا مهمــة إنجــاز أعمــال البنــاء الالزمــة للمشــروع مــع اخذ بعين االعتبار 

الطابــع والبصمــة والمختلفــة لــكل عميــل.

A group of passionate and ambitious youths who joined forces to 
compete in the market with fresh creative ideas, focusing in providing 
our customers the consultant that will help their project to make the 
right step and to be remarkable in this industry, beside taking care of 
the constructions considering the different theme between each one 
of our clients.

WHO ARE WE?

من نحن؟
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تقديــم االستشـارات المالية لتشغيل المطاعم والمقاهي الالزمة كـونـها بداية وأسـاس نجاح أي مشروع: 
إدارة المشاريع للمطاعم والماهي 	 
إدارة سالسل االمداد للمطاعم والمقاهي	 
تطوير المطاعم والمقاهي ما بعد كورونا 	 
خدمات التوصيل للمطاعم والمقاهي	 
تسويق العالمات التجارية للمطاعم والمقاهي	 
دراسة جدوى المطاعم والمقاهي	 
عالم المنيو، قائمة الطعام والمشروبات	 

Take the consultant role as a start of every project. 

• Project management for restaurants and cafes

• Managing supply chains for restaurants and cafes

• Developing restaurants and cafes after Corona

• Delivery services for restaurants and cafes

• Marketing of brands for restaurants and cafes

• Feasibility study for restaurants and cafes

• The world of menu, food and drinks menu

OUR SERVICES

خدمــاتنا
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OUR CLIENTS
عمالئنا
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بــرو ميديــا شــركة رائــدة فــي مجــال الدعايــة واإلعــالن، نتحــد كفريــق عمــل احترافــي مؤهــل نعمــل وفــق 
أعلــى معاييــر تكنولوجيــا اإلعــالن والتســويق، نعمــل علــى تقديــم أفــكار وحلــول غيــر تقليديــة مــن أجــل 
نجــاح نشــاطك التجــاري وإيجــاد عمــالء جــدد مــن خــالل طــرح العديــد مــن األفــكار وطــرق تســويق 
المنتــج والنشــاط التجــاري، نحــن نعــي تمامــًا أهميــة اإلنترنــت فــي الوصــول إلــى كافــة شــرائح المجتمــع، 
فــي بــرو ميديــا نضــع الكثيــر مــن جهودنــا فــي اســتقطاب الزبــون الــذي يســتحق منتجــك، ونرســم 
الخطــوات الالزمــة للوصــول لزبائنــك الذيــن تبحــث عنهــم، ونعمــل كفريــق فــي رســم هويتــك بالشــكل 
لــدى مســتقبلين الخدمــة كذلــك نســاعدك علــى اختيــار أفضــل  الــذي تســتحقه ويعكــس إمكانياتــك 
الخامــات لتنفيــذ أعمالــك وكذلــك اســتخدام أفضــل تكنولوجيــا الطباعــة، أيضــًا نحــن متخصصــون فــي 

التصاميــم اإلعالنيــة االحترافيــة وتصميــم وتطويــر مواقــع االنترنــت. 

من نحن؟

PRO media is a group of talented and ambitious team who works 
with passion in the advertising domain, providing the clients the 
highest standards of the marketing and advertising technology, 
we strive to submit the most creative ideas and unconventional 
solutions for our clients businesses. 
We absolutely realize the role that the intßernet is playing in our 
life, with the power that had given us by being able to reach out 
to every single person while they are in home, work, or just going 
out and exploring the world through social media searching for 
the right services for their needs.. we will be there helping our 
clients shaping and branding their services and make it ready to 
be submitted to their audience.
We have the best materials to execute our services, we use 
different methods to provide the printing technology in such an 
artistic way (Outdoor / Indoor), also we take care of commercial 
design and web design. 

WHO ARE WE?
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تقديــم   أفضــل   الخدمــات   وتطويرهــا   بمــا   يتناســب   مــع   متطلبــات   الســوق،   والبقــاء   علــى   اطــالع  
 دائــم   بــكل   مــا   هــو   رائــج   وتوظيفــه   لصالــح   العميــل،   مــع   حرصنــا   الدائــم   علــى   وضــع   بصمــة  

 مختلفــة   فــي   كل   عمــل   إدراكاً   منــا   أن   لــكل   عميــل   طابعــه   الخــاص   وهويتــه   المتميــزة  . 

رسالتنا و رؤيتنا 

OUR MISSION & VISION
To supply the best and high-quality services, and to keep 
ourselves updated with every existent work that is related to 
our domain.

أن نكــون منصــة عالميــة رائــدة فــي المجــال االعالمــي والتســويق الرقمــي، وأن نكــون الوجهــة 
المثاليــة والحليــف األول لنجــاح األنشــطة التجاريــة الناشــئة.

أهدافنا

OUR GOAL
To be a leading global platform in the commercial and 
marketing field, and to be the ideal destination and first ally 
of the emerging projects.  
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التسويق   االلكتروني	 
تصميم   اللوحات	 
تصميم   هوية	 
إدارة المعارض والمؤتمرات	 
تصميم البوثات )كشك(	 
المطبوعات	 
تصميم المواقع	 
تصميم المكاتب والمطاعم	 

OUR SERVICES
• Digital marketing
• Signs design   
• Branding  
• Exhibition & Events management 
• Booth design   
• Digital Printing 
• Websites Designing 
• Fit out

خدماتنا 






