
COMPANY PROFILE

RENTAL DIVISION, TENTS, EQUIPMENT, ACCESSORIES
قسم التأج�, خيام, معدات, إكسسوارات



T r a d i n g  a n d  S e r v i c e s



بوكس العاملية : هي رشكة خيام و خدمات دعم لكال القطاع  ( املقاوالت و رشكات  تنظيم الفعاليات ) و توفر حلوال مبتكرة
.يف هذا املجال بدءا من التصور األويل و حتى التنفيذ الفعيل يف موقع املرشوع  يف دولة قطر و دول الخليج العر� منذ عام 2014

مع تطلعاتها املستقبلية , سعت رشكة بوكس العاملية لتحقيق أعىل املعدالت يف : الجودةاالبتكار , الخدمة , التميز و التي
.كانت البصمة املميزة لكل جانب من جوانب عملنا 

.من خالل الحفاظ عىل بيئة عمل سمتها التحدي , نقدم حلوال مبتكرة و مصممة خصيصا لتحقيق رؤى عمالئنا يف الحياة

WE ARE COMPETENT

نحن مختصون

Box International  is a Tents & support services company for both sectors ( contracting & events 
management companies ) that provides innovative solutions from initial conceptualization to 
on-site execution since 2014 in Qatar and GCC. With future aspirations, Box International strives to 
produce the highest standards of quality where innovation, service, and excellence are the 
hallmarks of every facet of our work. 
By maintaining a challenging work environment, we deliver creative and tailored solutions to bring 
our clients’ visions to life.



OUR VISION

 رؤيتنا
خلق مستوى جديد من اإلحرتافية لخدمات الفعاليات و وضعها يف إطار جديد خالل التنفيذ

To create a new level of professionality for the events services and put it in a new frame during 
execution .

We strive to be the best in Supplying, managing, creating, and launching, full-services for client’s  
requirements in Qatar and GCC.

OUR MISSION

To provide the necessary expertise and high level of service in managing and producing your 
project / event from start to finish.

To be honest, fair, and ethical in all our interactions with our employees, you and our suppliers.

To exceed your expectations. We will never settle for just okay.

The primary objectives of our company are to:

مهمتنا 
نسعى جاهدين لنكون األفضل يف التوريد ,اإلدارة ,اإلبداع و تقديم خدمات متكاملة حسب متطلبات العميل يف قطر و دول

مجلس التعاون الخليجي .

أهداف الرشكة الرئيسية هي :
توف� املهارة املطلوبة و مستوى عال من الخدمة يف إدارة و تحقيق مرشوعك أو الفعالية الخاصة بك من البداية و حتى النهاية .

تجاوز توقعاتك و عدم اإلكتفاء باملعدل الطبيعي .

أن نتعامل بصدق و أمانة و أخالق يف جميع تفاعالتنا مع موظفينا و معك و مع موردي الرشكة

Lo
re



Your event experience needs to be amazing from start to finish, our solution are starting with Tents 
Structures, Accessories, luxury chandeliers and lighting systems, air condition units, furniture, to 
Audio & Visual systems,  We aim to make sure that this happens. It is all about making your ordinary 
event into something extraordinary.

A huge range of tents models and sizes are available for all your events types , a perfect solution to 
cover your event space. All tents are safe and engineered designed as per highest international  
standards, fire retardant and water proof and resistant to weather changes. 
internal set up includes: air condition units, internal lining and decorated curtains, luxury chandeliers, 
VIP carpet, VIP chairs. banquet tables and chairs, doors.  

EVENTS SUPPORT SERVICES

We are specialized in:

Weddings & Private Parties

Special occasions 

Corporate Events
Conferences
Exhibitions
Product Launches

Sporting Events

حلول خدمات دعم الفعاليات 
 إن تجربة الفعالية الخاصة بك يجب أن تكون مدهشة منذ بدايتها و حتى النهاية ,و تبدأ حلولنا هنا من توف� الخيام و هياكلها

.,اإلكسسوارات ,الÂيات الفاخرة و أنظمة اإلضاءة ,وحدات التكييف ,املفروشات الداخلية و حتى أنظمة الصوت و العرض

نحن مختصون يف :
املناسبات الخاصة
فعاليات الرشكات

املؤÃرات
املعارض التجارية

فعاليات إطالق املنتجات
الفعاليات الرياضية

Our solutions include but not limited to: 
- Tents and temporary structures -

 حلولنا تتضمن عىل سبيل املثال ال الحرص 
الخيام و الهياكل املؤقتة --

نوفر حلوال واسعة من الخيام ذات األشكال و املقاسات املختلفة التي تناسب جميع أنواع الفعاليات حيث أنها حل 
مثايل لتغطية منطقة الفعاليات 

جميع الخيام آمنة و تم تصميمها هندسيا وفق أعىل املواصفات العاملية املعمول بها , مقاومة للحريق , عازلة للÉء
  و مقاومة لتقلبات الطقس 

 يتضمن التنسيق الداخيل للخيام : وحدات التكييف , بطائن من القÉش الفاخر للسقف و الجوانب الداخلية
 ثريات فاخرة , سجاد فاخر , كنب حفر فاخر , طاوالت و كرايس طعام فندقية , أبواب 



AV EQUIPMENT SOLUTIONS
Offering ultimate Light & Sound concepts and design:

Sound Solutions

Lighting Solutions

Video Solutions

LED Screen Solutions

Structure & Roof Truss Solutions

Laser & Multimedia Solutions

حلول أنظمة الصوت و العرض
نقدم حلوال شاملة يف هذا املجال و تشمل :

حلول أنظمة الصوت

حلول أنظمة اإلضاءة

حلول أنظمة الفيديو و العرض

LED حلول شاشات ال

حلول الهياكل املعدنية املعدة خصيصا ألغراض تعليق أجهزة الصوت و العرض و اإلضاءة

حلول عروض الليزر و الوسائط املتعددة



INTERNAL AND EXTERNAL LIGHTING

ثريات فاخرة

إضاءة ملبات معلقة

أنظمة إضاءة مختصة

AIR CONDITIONING UNITS :
Different sizes and capacities that provide enough and sufficient cooling for your event .

Luxury chandeliers 

High bay lights 
Special lighting systems

اإلضاءة الداخلية و الخارجية

وحدات التكييف / التربيد
يتوفر لدينا أحجام و إستطاعات مختلفة و التي توفر جوا مناسبا لفعاليتك



كرايس كنب فاخرة

يتوفر لدينا أحجام و إستطاعات متعددة من املولدات الكهربائية حسب متطلبات الفعالية

كÉ نقدم الكيبالت و لوحات التوزيع الكهربائية باإلضافة إىل الدعم الفني الكامل 24/7

كرايس و طاوالت فندقية خاصة بالطعام

سجاد

VIP Chairs

A different capacities and sizes of power generators are available as per site requirement.

Cables , distribution boards and technical support services are available 24/7

Banquet Tables and Chairs
Carpets

مفروشات داخلية و خارجية

مولدات كهربائية

INTERNAL FURNITURE AND OUTDOOR FURNITURE

GENERATORS



Our offer is dedicated exclusively to geodesic Domes which are unique and eye-catching event 
solutions that are ideal alternatives to standard structures.

Domes are available in multi sizes that can successfully host events for up to several hundreds of 
guests and can be used as temporary and permanent as well.

Our Domes can easily become the focal point of any Exhibitions, Concerts, Corporate Events, 
Trade Shows, Conferences, Festivals, Product Launches, Fashion shows, Sports & Games Events 
and other types of events. 

The Dome structures provide wide range of branding options as we can do striking presentation of 
information, brand details and colour schemes on the dome covers.

 خيام القبة

DOME TENTS

 توفر رشكة بوكس العاملية خيام القبة التي تتميز بكونها حال مثاليا بديال عن الخيام التقليدية، فهي ذات مظهر جذاب و مناسب
. للعديد من الفعاليات

 و تتوفر خيام القبة بعدة مقاسات بحيث من املمكن أن تستضيف عدة مئات من الضيوف , كÔ Éكن أن يتم إستخدامها كحل
. مؤقت أو كقاعة داÖة

 كÔ Éكن و بناء عىل طلب العميل أن يتم طباعة العالمات التجارية عىل القبة أو عمل عروض إضاءة عىل القبة من الداخل أو
. الخارج

 تستخدم خيام القبة كقاعات للمعارض , الحفالت , فعاليات الرشكات , العروض التجارية , املؤÃرات , املهرجانات , إطالق املنتجات
. , عروض األزياء , الفعاليات الرياضية و العديد من املناسبات األخرى



GALLERY معرض الصور



GALLERY معرض الصور



GALLERY معرض الصور



GALLERY معرض الصور



GALLERY معرض الصور



Contact us on : إتصل بنا عىل :

Mobile: +974 74499699 / 31148579 +974 74499699 / 31148579 :

General Inquiries: info@boxqat.com

P.O. Box: 24975,
Doha - Qatar.

Inquires & Sales Department:
sales@boxqat.com / sales1@boxqat.com

موبايل

الطلبات العامة

قسم املبيعات وطلبات عروض األسعار

صندوق بريد

زورونا عىل موقعنا

الدوحة - قطر
24975 :

www.boxqat.com :Visit us on : www.boxqat.com

sales@boxqat.com / sales1@boxqat.com

info@boxqat.com :

:
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WE ARE COMPETENT

نحن مختصون
بوكس العاملية : هي رشكة خيام و خدمات دعم لكال القطاع� ( املقاوالت و رشكات  تنظيم الفعاليات ) و توفر حلوال مبتكرة

 يف هذا املجال بدءا من التصور األويل و حتى التنفيذ الفعيل يف موقع املرشوع  يف دولة قطر و دول الخليج العر� منذ عام 2014

مع تطلعاتها املستقبلية , سعت رشكة بوكس العاملية لتحقيق أعىل املعدالت يف : الجودةاالبتكار , الخدمة , التميز و التي
كانت البصمة املميزة لكل جانب من جوانب عملنا 

من خالل الحفاظ عىل بيئة عمل سمتها التحدي , نقدم حلوال مبتكرة و مصممة خصيصا لتحقيق رؤى عمالئنا يف الحياة

Box International  is a Tents & support services company for both sectors ( contracting & events 
management  companies ) that provides innovative solutions from initial conceptualization to 
on-site execution since 2014  here in Qatar and GCC . With future aspirations, Box International 
strives to produce the highest standards of  quality where innovation, service, and excellence are 
the hallmarks of every facet of our work. 
By maintaining a challenging work environment, we deliver creative and tailored solutions to bring 
our  clients’ visions to life.



OUR VISION

 رؤيتنا
خلق مستوى جديد من اإلحرتافية لخدمات املقاوالت و وضعها يف إطار جديد خالل التنفيذ

To create a new level of professionality for the contracting services and put it in a new frame during 
execution .

We strive to be the best in Supplying, managing, creating, and launching, full-services for client’s  
requirements in Qatar and GCC.

OUR MISSION

To provide the necessary expertise and high level of service in managing and producing your 
project / event from start to finish.

To be honest, fair, and ethical in all our interactions with our employees, you and our suppliers.

To exceed your expectations. We will never settle for just okay.

The primary objectives of our company are to:

مهمتنا 
نسعى جاهدين لنكون األفضل يف التوريد ,اإلدارة ,اإلبداع و تقديم خدمات متكاملة حسب متطلبات العميل يف قطر و دول

مجلس التعاون الخليجي .

أهداف الرشكة الرئيسية هي :
توف� املهارة املطلوبة و مستوى عال من الخدمة يف إدارة و تحقيق مرشوعك أو الفعالية الخاصة بك من البداية و حتى النهاية .

تجاوز توقعاتك و عدم اإلكتفاء باملعدل الطبيعي .

أن نتعامل بصدق و أمانة و أخالق يف جميع تفاعالتنا مع موظفينا و معك و مع موردي الرشكة



 CONTRACTING & CONSTRUCTION SUPPORT SERVICES

خدمات دعم قطاع املقاوالت و اإلنشاءات 

OUR SOLUTIONS ARE

و حلولنا تشمل

Box International brings to the table unique structural solutions and related requirements in the 
field of contracting & construction.

In few hours or few days ( based on area dimensions ) You can get any space covered with 
engneered designed structure , safe and sufficient for your goods and materials .

Lighting and air conditioning are available upon request.

We have the proven ability to anticipate the needs of our clients and fulfill them efficiently.

تقدم رشكة بوكس العاملية حلوال من الهياكل الفريدة و املتطلبات املتعلقة بها يف مجال خدمة قطاع املقاوالت و اإلنشاءات

 يف بضع ساعات أو أيام قليلة ( حسب املساحة املطلوبة ) Àكنك الحصول عىل أي منطقة مغطاة بهيكل مصمم هندسيا 
 آمن و مناسب لبضائعك .

لدينا القدرة املثبتة لتوقع احتياجات العمالء و الوفاء بها بكل كفاءة

Warehouse and Storage Solutions :

حلول املستودعات و املخازن :

نوفر أيضا اإلضاءة و أجهزة التكييف يف حال الطلب .



During site construction you will need for mess hall as well as rest place for your workers to have 
their food and take a rest in it, specially in summer and hot seasons.

The Best and faster solution is to have a tent at your site location equipped with lighting and air 
condition units. 

Raised wooden flooring , with optional top surface is available upon request .

- Workers Site Mess - Halls and Site Rest Tents

- خيام خاصة بقاعات طعام و إسرتاحة الع�ل يف موقع املرشوع
 خالل أعÇل اإلنشاء سوف تحتاج إىل مكان يستطيع فيه العÇل تناول طعامهم و أخذ قسط من الراحة فيه , و خاصة يف شهور

السنة الحارة

إن أفضل و أرسع حل لذلك هو تركيب خيمة مجهزة  باإلضاءة و التكييف الالزم

تتوفر األرضيات الخشبية املرتفعة مع خيارات متعددة لسطحها حسب الحاجة و عند الطلب



A different capacities and sizes of power generators are available as per site requirement.
Cables , distribution boards and technical support services are available 7/24.

- Power Generators

 - املولدات الكهربائية 
تتوفر لدينا املولدات الكهربائية Ìقاسات و إستطاعات مختلفة حسب حاجة املوقع أو املرشوع

كÇ تتوفر ملحقاتها من الكيبالت و لوحات التوزيع الكهربائية مع خدمة الدعم الفني 7/24

We have a different sizes of portable toilets units that can be delivered to your site the same day 
you order it.

Site office can be designed and manufactured based on site requirements and project duration 
and all utilities can be considered and added accordingly.

- Portable Toilets & Site Offices

- وحدات الح�مات املتنقلة و املكاتب
يتوفر لدينا أحجام مختلفة من الحÇمات املتنقلة التي نستطيع توصيلها إىل موقع املرشوع الخاص بك يف نفس يوم طلبك لها

 بالنسبة للمكاتب Àكننا تصميمها و تصنيعها حسب حاجة و مدة املرشوع , يتم األخذ باإلعتبار جميع املتطلبات من املرفقات و
 إضافتها وفقا لذلك



We think our greatest asset is our passion. 
We are passionate about  providing tents, 
structures and support services . also ,we 
follow the latest trends in structure and  
tents technology. We enjoy the challenge 
of finding the best solution that fulfills the 
requirements of the project.

Tower lights, Air condition units and shades

- Related items

نحن  , بالعمل  شغفنا  هو  لدينا  ما  أهم  بأن    نعتقد 
إىل باإلضافة  الهياكل  و  الخيام  لتقديم   متحمسون 
 خدمات الدعم . أيضا نتابع أحدث التوجهات يف صناعة
 الخيام و الهياكل. و نستمتع بتحدي إيجاد أفضل الحلول

التي تلبي متطلبات املرشوع

- إضافات متعلقة
أبراج اإلضاءة الكهربائية , وحدات التكييف و املظالت



GALLERY معرض الصور



GALLERY معرض الصور



Contact us on : إتصل بنا عىل :

Mobile: +974 74499699 / 31148579 +974 74499699 / 31148579 :

General Inquiries: info@boxqat.com

P.O. Box: 24975,
Doha - Qatar.

Inquires & Sales Department:
sales@boxqat.com / sales1@boxqat.com

موبايل

الطلبات العامة

قسم املبيعات وطلبات عروض األسعار

صندوق بريد

زورونا عىل موقعنا

الدوحة - قطر
24975 :

www.boxqat.com :Visit us on : www.boxqat.com

sales@boxqat.com / sales1@boxqat.com

info@boxqat.com :

:


