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About us ..

Zamwa a rapidly growing company known for innovation and excellence in
the development of out-of-home media properties, was established in 2004
in Baghdad by the pioneers of Outdoor Advertising in Iraq. Since installing
the first sign in Baghdad, the company has grown in importance to become
one of the top rank OOH advertising companies of Iraq.
The success story of Zamwa speaks for itself as it became one the
first Outdoor Media Agencies of Iraq in 2004 for Asiacell Telecom.
Since then the company has enlarged its portfolio and is currently
providing cutting edge out-of-home media services to Zain Telecom,
korek Telecom, Pepsi, Cadbury, Great wall cars, Davidoff cigarettes,
Haier Electronics, LG Electronics, Uniball Pens and Asiacell telecom.
We enjoy long-term business relationship with multinational and
national advertisers and have always tried our best to provide them
service with professional approach. We have many years of working
relations with most of our clients and it has always been our endeavour
to keep our brands ahead of their competition in OOH universe.
Apparently there is no category to which we have not rendered our services.
We have been involved in introducing many OOH mediums in Iraq and we
have comprehensive insight of the technicalities of all the OOH mediums.
At present the company is engaged in operating & monitoring of more than
1800 Outdoor advertising displays across Iraq.

مﻦ نحﻦ ؟
 متجاوزة، وهي معروفة بتجددها وتطورها المتميز،زاموا من الشركات المثابرة
 وتزايدت أهميتها،2004  تأسست زاموا عام.بذلك وسائل اإلعالم في البالد
.لتصبﺢ إحدى الشركات المتقدمة والمميزة في مجال اإلعالن في العراق
حيث غدت األولى بمجال اإلعالم في، إن قصة نجاح )زاموا( تتحدث عن نفسها
.الشارع العراقي
عت الشركة مهامها لتقدم أفضل الخدمات اإلعالمية وس،ومنذ ذلك الحين
للشركات والمؤسسات المتنوعة في نشاطها و لزبائن متعددة في السوق
، كادبري، بيبسي، كورك تليكوم، زين تليكوم، آسياسيل تليكوم..العراقي منها
،ج لإللكترونيات. ل، هاير لإللكترونيات، سكائر دافيدوف،غريت وول للسيارات
.وأقالم يونيبول
وتتمتع شركتنا بعالقات عمل طويلة األمد مع معلنين من شركات متعددة
 وقد حاولنا باستمرار تقديم ما،ًالفروع في عدد من الدول وشركات وطنية أيضا
. عبر وسائل حرفية،بوسعنا من خدمات لهم
 نحاول باستمرار الحفاﻅ،إننا ومنذ أعوام من عالقات العمل مع غالبية عمالئنا
.على اسمنا التجاري في مقدمة المتنافسين بعالم اإلعالنات واإلعالنات الطرقية
غطت خدماتنا معﻈم األصناف والفﺌات التجارية والخدمية كما ساهمنا بتعريف
، العديد من وسائل اإلعالن والشخصيات في حمالتهم االنتخابية في العراق
 ونحن نتعامل.ولدينا معرفة عامة وشاملة بتقنية وسائط تلك اإلعالنات كافة
 كذلك.مع جميع وسائل اإلعالم العراقية والعربية بأتفاقيات شراكة وتعاون
 لوحة خارجية في1800 تغطي شركتنا عبر إعالناتنا الطرقية ما يزيد على
.عموم أنحاء العراق

Our Targets
We seek throughout our activities to achieve several goals and
working hard to achieve those goals to satisfy all our clients:
1. Increasing opportunities for growth.
2. Making our customers the centre of attention.
3. Supporting organizations and governmental initiations as well
as institutions, charity organizations, and non- profit that without
announcement their effort will not get community support and
necessary funding materials for continuing to work and performing
to achieve its missions.
4. Maintaining our existing clients and gaining new ones.

أﻫدافنا
من أجل الوصول الى طموحنا وتحقيق أهدافنا نعمل بجد ونشاط من اجل
:تحقيق تلك االهداف و إرضاء عمالئنا وتتلخﺺ أهدافنا بمايلي
. زيادة فرص النمو.1
. دفع زبوننا في مركز االهتمام.2
، والمنﻈمات الخيرية، دعم المنﻈمات والمبادرات الحكومية والمؤسسات.3
 لن يجد جهدهم دعمًا عام ًا من قبل المجتمع أو من الناحية، التي،وغير الربحية
 وهذا الدعم ضروري الستمرار العمل أو القيام بتنفيذ، من دون إعالن،المادية
.مهام تلك المنﻈمات والمؤسسات
. الحفاﻅ على زبائننا الحاليين وكسب آخرين جدد.4

Vision
To offer our clients the best appropriate media to advertise their brands and
reach their target demographics by pinpointing the media that will bring the
highest returns (ROI) and brand recall.
Every company is different and every company has different needs. In today’s
fast changing world every company needs an edge to keep up with today’s
ever-changing consumer trends and behaviours.
The out-of-home advertising segment has increased in importance, due to a
lack of viewership caused by busy work schedules and longer commutes. Outof-Home advertising increases the number of connect points with consumers
and engages consumers on different levels.

Mission Statement
We know that brand awareness plays a very important role on every successful
brand. Without brand awareness and brand recognition the brand will cease
to exist! On the other hand we have all seen successful marketing campaigns
that have resulted in products being household names.
There are various OOH marketing opportunities in the market place, however
not all companies have the financial resources or the luxury to explore the
various advertising mediums. Even with a big budget the challenge lies in
creating advertising consumers will remember.
Our Mission is to offer our clients advertising mediums that will raise brand
awareness without breaking the bank.
We will test the effectiveness of your message in each medium to find the best
vehicle for promoting your products and services.

النظرة المستقبلية
هدفنا تقديم أفضل خدمات للمعلن من حيث المالءمة لزبائنهم والوصول إلى أهدافهم
. عبر تحديد الوسيلة التي ستحقق المردود األعلى من النتائج والتذكر،الديموغرافية
 لذا نعمل، ولكل منها احتياجاتها الخاصة،ومن المعروف أن كل شركة تختلف عن األخرى
على تلبية متطلبات الزبون والمستهلك على الدوام عبر آلياتنا المتنوعة والتي تتناسب
.مع متغيرات العصر
 لذلك تعمل،  تزايدت مع تطور الصناعات ونشوء المنافسة،إن أهمية اإلعالنات الخارجية
شركة زاموا على خلق فرص حتمية لمتابعة االعالن والتواصل بين المُعلن والمستهلك
.المنشغل باألعمال اليومية وجداول العمل المزدحمة
 تزيد من نقاط االتصال مع المستهلكين وتربطهم بها على،ولذلك نجد أن اإلعالنات
.مختلف المستويات

مهمتنا
،نحن نعلم أن الوعي بالعالمة التجارية يلعب دوراً مهماً جداً بالنسبة ألية عالمة ناجحة
، ومن جهة أخرى، تنتهي تلك العالمة التجارية وال يمكنها التواصل،ومن دون الوعي بها
. حمالت تسويق ناجحة حققت نتائج مثمرة لمنتجات وطنية وعالمية،فقد رأينا جميع ًا
 لكن ال تمتلك، في السوق المحلي،OOH وهناك فرص عديدة للتسويق بالنسبة لـ
 وحتى في حالة تواجد،الشركات المصادر المالية أو رفاهية التحري عن وسائط لإلعالن
. فإن التحديات تكمن في إيجاد مستهلكين لإلعالن،ميزانية ضخمة
 تعمل على رفع درجة الوعي بالعالمة،إن مهمتنا هي تقديم وسائط إعالن لعمالئنا
.التجارية بأفضل األسعار بالنسبة لهم
 من أجل الوصول،كما إننا سنقوم بتجربة مدى فاعلية رسائلهم في كل واسطة إعالن
.إلى أفضلها لتعزيز منتجاتهم ومصالحهم ودعمها

المحافظات

مساحة المحافظة

عدد
سكان المحافظات

Baghdad

734

7,800,815

بغداد

Diyala

19,076

1,723,308

ديالى

AL Anbar

138,501

1,657,804

االنبار

Nineve / Ninawa

35,899

3,134,851

نينوى

Irbil

14,471

3,108,681

أربيل

Sulaimaniya

17,023

3,456,790

السيلمانية

At Ta , mim

10,282

982,654

التأميم

Salah Ad Din

26,175

1,338,319

صالح الدين

AL Basra

19,070

2,137445

البصرة

Karbala

5,034

995,084

كربالء

An Najaf

28,824

1,204,254

النجف

Babylon / Babil

6,468

1,815,540

بابل

Wasit

17,153

1,186,423

واسط

AL Qadisiyah

8,153

1,051,004

القادسية

Dhi Qar

12,900

1,792,628

ذي قار

Maysan

16,072

909,075

ميسان

AL Muthanna

51,740

688,060

المثنى

TOTAL

434,128

35,940,936

المجموع

الوسط

POPULATION

الشمال

AREA SIZE Km,

نظام التقسيمات اإلدارية في العراق

Demographics in Iraq

الجنوب

SOUTH

NORTH

CENTER

GOVERNORATE

لوحات زاموا العراق

BORDERS

SOUTH

CENTER

شبكات
3X4

لوحات
3X8

روف توب
10X4

روف توب
14X4

.
.

.
.

.
.

.
.

بغداد
البصرة
الموصل

Irbil

أربيل

Sulaimaniya

السليمانية

KIRKUK

كركوك

TIKRIT

تكريت

FALLUJA

الرمادي

Karbala

كربالء

An Najaf

النجف

HILLA

الحله

KUFA

طريق بغداد
البصرة

DIWANIYA

الديوانية

KUT

الكوت

AMARA

العمارة

SAMAWA

السماوة

NASIRIYA

الناصرية

ZUBAYR

الزبير

SAFWAN
-kuwait

 الكويت- صفوان

المدن الرئيسية

14X4
ROOFTOPS

الشمال

NORTH

MOSUL

10X4
ROOFTOPS

الوسط

AL Basra

8X3
PANELS

األعالنات الطرقية

 وإمكانية رؤيتها تؤثر في المستهلك يوم ًا،ًتقدم اإلعالنات الخارجية حضوراً قويا
.بعد يوم
.إن التوجه الى السوق االفضل واالنسب سيقدم دعماً وتأثيراً أقوى لشركة إعالناتك
الجنوب

Baghdad

4X3
NETWORKS

Outdoor Advertising
الحدود

MAJOR CITIES

Zamwa boards in Iraq

Outdoor advertising offers a strong presence and the visibility to influence your consumer/ targeted audience on a day to day basis. Targeting top designated market areas will offer a boost and better effectiveness to your advertising campaign.

الشركة
لوحات
Company boards
4x3
الشركة
لوحات
Company boards
8x3

Technical Conditions
3x8 PANELS
Standard format: 3 m x 8 m
Format of visual: 8.10m x 3.10 m
Visual printed on flex be provided by the client,
or can be produced by Zamwa Iraq Ltd. Upon
the clients request.
A pocket of 10 cm should be welded all around
the visual in order to allow its proper installation

4M
1M

4x3 لوحات
 م4xم3 : قياﺱ نموذجي
4,10x م3,10 قياﺱ الملصق اإلعالني
 يتم تأمينها من،صورة االعالن مطبوعة على فليكس
او يمكن لزاموا العراق أن ترسل لكم عرض. قبل المعلن
.اسعار لطباعة ملصقاتكم
 سم حول10 مراعاة ان يتم تلحيم األطراف االربعة من
الصورة للتمكن من تركيبها حسب األصول والقياسات
.على اللوحة

1,4CM

الشروﻁ التقنية
8x3 لوحات
 م8xم3 : قياﺱ نموذجي
8,10x م3,10 قياﺱ الملصق اإلعالني
 يتم تأمينها من،صورة االعالن مطبوعة على فليكس
او يمكن لزاموا العراق أن ترسل لكم عرض. قبل المعلن
.اسعار لطباعة ملصقاتكم
 سم حول10 مراعاة ان يتم تلحيم األطراف االربعة من
الصورة للتمكن من تركيبها حسب األصول والقياسات
.على اللوحة

3M

1M

3x4 PANELS
Standard format: 3 m x 4 m
Format of visual: 3.10m x 4.10 m
Visual printed on flex be provided by the client,
or can be produced by Zamwa Iraq Ltd. Upon
the clients request.
A pocket of 10 cm should be welded all around
the visual in order to allow its proper installation

الشروﻁ التقنية

8×3
30cm

Metallic Board
3,05 m x 8,08 m

30cm

Technical Conditions

4×3

30cm

الشركة
لوحات
Company boards
10x4
الشركة
لوحات
Company boards
14x4

4x14 PANELS
Standard format: 4 m x 14 m
Format of visual: 4.10m x 14.10 m
Visual printed on flex be provided by the client,
or can be produced by Zamwa Iraq Ltd. Upon
the clients request.
A pocket of 10 cm should be welded all around
the visual in order to allow its proper installation

10×4
30cm

Metallic Board

10,00 m x 4,00 m

20cm

4,08m

30cm

الشروﻁ التقنية
14x4 لوحات
 م14xم4 : قياﺱ نموذجي
14,10x م4,10 قياﺱ الملصق اإلعالني
 يتم تأمينها من،صورة االعالن مطبوعة على فليكس
او يمكن لزاموا العراق أن ترسل لكم عرض. قبل المعلن
.اسعار لطباعة ملصقاتكم
 سم حول10 مراعاة ان يتم تلحيم األطراف االربعة من
الصورة للتمكن من تركيبها حسب األصول والقياسات
.على اللوحة

30cm

14×4
30cm

Metallic Board

14,00 m x 4,00 m
30cm

30cm

30cm

Technical Conditions

10x4 لوحات
 م10xم4 : قياﺱ نموذجي
10,10x م4,10 قياﺱ الملصق اإلعالني
 يتم تأمينها من،صورة االعالن مطبوعة على فليكس
او يمكن لزاموا العراق أن ترسل لكم عرض. قبل المعلن
.اسعار لطباعة ملصقاتكم
 سم حول10 مراعاة ان يتم تلحيم األطراف االربعة من
الصورة للتمكن من تركيبها حسب األصول والقياسات
.على اللوحة

30cm

4x10 PANELS
Standard format: 4 m x 10 m
Format of visual: 4.10m x 10.10 m
Visual printed on flex be provided by the client,
or can be produced by Zamwa Iraq Ltd. Upon
the clients request.
A pocket of 10 cm should be welded all around
the visual in order to allow its proper installation

الشروﻁ التقنية

30cm

Technical Conditions

4,27m

الشركة
لوحات
Company boards
3x2

Technical Conditions
2x3 PANELS
Standard format: 2 m x 3 m
Format of visual: 2.10m x 3.10 m
Visual printed on flex be provided by the client,
or can be produced by Zamwa Iraq Ltd. Upon
the clients request.

الشروﻁ التقنية
 متحركة إضاءة داخلية3x2 لوحات
م3xم2 قياﺱ نموذجي
م3.10 x  م2.10 قياﺱ الملصق االعالني
صورة االعالن مطبوعة على ورق نوعية خاصة يتم
ًتأمينها من قبل زاموا العراق وبأسعار مميزة جدا

3×2
3M

2M

مواد االعالن الداﺧلي
ً خاصة في األماكن التي تشهد ارتيادا،سياق العمل االعالني يمكن ان يتم ايض ًا في اعتماد االعالن الداخلي
 المطارات غرف االنتﻈار في المؤسسات، محطات وقوف السيارات،مستمراً من قبل الجمهور مثل المصاعد
:حيث انها تحقق فوائد ستراتيجية على اكثر من مستوى.الخدمية والمستشفيات
 وتوفر له فرصة االطالع على المنتج وهو، بوصفها اماكن تاخذ حيزاً كبيراً من وقت المستهلك خارج المنزل.في طريقه للتسوق
. يأخذ االعالن الداخلي باالعتبار اسلوب حياة وسلوك المشاهد المستهدف يعتمد االعالن الداخلي مواقع تجريبية تتغير تسمﺢ لبقاء االعالن في اماكن متنوعة-

Indoor Advertising Materials
Indoor advertising can be found in restaurants, health clubs, collge and university campuses, malls
and other retail spaces, office parkig and elevators, airports and medical waiting rooms.
Key Strategic Advantages of Indoor
1. with more than half of consumers' time spent outsid of the home,indoor advertising offers
marketers the opportunity to engage with people on their path purchase.
2. The ability to deliver a highly targrted audlence defined by a lifestyle, behavior or the venue
itself.
3. A longer dwell time allows for a more complex ad message or offer of interaction, in addition to
location specific experiential and sampling opportunities.

المواد الدعائية والهدايا االعالنية
 مرة او اكثر في حياتنا الشخصية او المهنية نحن في زاموا نرى ان النوع المفضل في هذه الهدايا،جميعنا حصل على هدية ترويجية
 الغرض من. ان تعطي ردود فعل ايجابية للمنتج، ونحرص في اختيار الهدية الترويجية للزبون.هو الذي نتفاعل معه ونتأمل اثره
.الهدية وطبيعة العميل كفيلة باقتراح هدية ترويجية وتعريفية تفي بالغرض المطلوب
 التي تعبر عن مواصفات المنتج بشكل سلس وبالتالي تكون مناسبة،سنكون معك ونساعدك في الوصول الى الفكرة المناسبة
.الستخدام زبائنك وموظفيك وكذلك فانها ال تثقل ميزانيتك
.نسعى ايضاً ان تكون الهدية الترويجية مناسبة لكل االعمار من خالل التنوع في االشكال والتصاميم

Give away and Promotional Items
We have all received a promotional giveaway item at one time or another in our in our personal and business lives.
Here at ZAMWA. we've found that the best type of imprinted giveaway is one that makes you spice up and think ?
I am going to keep this. ? we want to work with you to determine the purpose of the custom giveaway item for your
special event.
But if you're just browsing through and don't exactly know what you're quite looking for, we will help you to just spark
an idea!. Our promotional produsts features a great area for imprinting and you can be sure it'll be something your
customers or employees will use because of its convenient. this imprinting items are alsothe best for you because
it maybe you're looking for somthing pepole of all ages can benefit from? in that case, you should check out our big
variety of shapes and styles of our products.
it's incredible the number of different promotional items that can be turned into giveaways.with our friendly personal
service, finding a giveaeay to fit your eants is easy and much less stressful. Give us a call today.

LED اعالنات شاشات الـ
.نسعى في زاموا دائمًا لمواكبة التطور المضطرد في صناعة االعالن واستخدامه في السوق العراقية كي نحقق الفائدة لعمالئنا بالرواج الفاعل لمنتجاتهم
.وخاصة في اعتماد الوسائل واالدوات الحديثة في الترويج
) وانخفاض كلفته المادية تم اعتماد هذه التقنية في عملية الترويج لتحقيق الفائدة في جودة االعالن وانخفاضLED( ومع التطور المهم في تكنولوجيا الـ
.كلفته
الخاصية األهم في هذه التقنية هي االثر المهم للصورة ودقتها في الوضوح البراز جودة العالمة التجارية وتأثيرها الناجع في المستهلك السطوع وسحر
ً  باختيار مث،االلوان وحركتها ومواكتبها لتاريخ الحدث
.ال ساعات الذروة لتحقيق الفائدة االمثل
.) لضمان مشاهدة مريحة ومناسبة وواضحةLED( ونعتمد في زاموا ايض ًا اختيار االماكن المناسبة ذات التأثير القوي لمواقع شاشات

LED Screens Advertisement
We at ZAMWA chose to provide our market with such an advertisment tool to cop with the rapid development in the advertsing sector
in the iraqi market fulfill our clints needs along expaning their choice of tools to suite their products and services and be the leadrs in the
market.
With the increasingly development of LED technology while the cost of LED reduces great decreasing og LED display advertising led to
less cost for the promotes As a new advertising medium LED full color screens become very popular and affordable upgrading the overall
traditional advertisement at an incredible rates.
With strong visual impact ultra-clear pictures the LED screen presents the magic of advertising it influences the brand image of the
company The screens are local landmarks it is a great advertisement tool which helps your company product and service shine.
LED screens have other impressive advantage they're almost impossible to ignore. Thy're extremely bright. they have color and movement
and specil effect. They can be customized so they're relevent to the time of day when they're shown-rush hour. for example. if yours is the
only LED billbard in the area. your ad will likely get most if not all of the attention.
Above all that. we choose the best places while installing our screens. to secure the best visual and most crowded placec. to insure best
benefit for our clients

اإلعالنات اإللكترونية

اإلعالنات التلفزيونية

 يحصل المعلن ببساطة على صلة مع جمهوره، سريع ومؤثر..اإلعالن اإللكتروني
 ويفتﺢ له أبواب وفرص ال نهاية،المستهدف في صفحة إلكترونية لها شعبيتها
 من دون أن، ضمن أصغر حيز، مانحاً إياه مرونة في توصيل أكثر من رسالة،لها
ً  مما يجعل اإلعالن على اإلنترنت خياراً مفض،يكون متقيداً بالجغرافية أو الزمن
ال
.بالنسبة له

ً نﻈراً لكون اإلعالنات التلفزيونية تعد شك
ال من األشكال األنجﺢ واألكثر إقناعًا
 فإن اإلعالنات التلفازية هي وسيلة ممتازة الستهداف جمهور،للدعاية في العراق
.واسع ولنقل الرسالة التي يريدها المعُلن بشكل فعال
 نمتلك امتيازاً في التعامل مع القنوات التلفازية في العراق والعالم،ونحن في زاموا
. مؤكدين تقديم أفضل األسعار للزبون، العربي وحتى في باقي دول العالم

Online Advertising

Television Advertising

Fast, effective and challenging, simply having a link to your website
on a popular web page can open doors to endless opportunities.
Giving you the flexibility of delivering more than one message in a
smaller scale space without being restricted by geography or time
is what makes online advertising a popular choice for clients.
In this mean Social Media is very effective medium to target your
desired clients with even more specified criteria, such as , age,
gender, location and even interests.

Being the most successful and persuasive form of advertising in
Iraq, TV commercials are a great mean of targeting a wide audience
for delivering your desired message effectively.
We at Zamwa have the privilege of dealing with all TV channels in
Iraq and all over the Arab world and even in the entire planet, guaranteeing that we will offer you the best prices, you just name it we
can get it.

اإلعالنات اإلﺫاعية

اإلعالن الصحفي

. مصدر فعال جداً لجذب الزبائن أو العمالء،إن اإلعالن عبر اإلذاعة
 واعتمد على المستمعين من أجل، واألهم من ذلك اختر كلماتك،اختر محطتك
.الحصول على أفضل النتائج

تنشر شركة زاموا إعالناتكم الصحفية ضمن حمالتكم اإلعالنية في جميع المجالت
.والصحف المحلية والدولية داخل وخارج العراق
 بوضع، يعني أن يتاح لك استهداف جمهورك عن قرب،إن فائدة اإلعالن الصحفي
 كالنشر في صفحات،إعالنك مع مواضيع متخصصة تتناسب وميول واهتمامات القراء
 بدءاً من مساحات صغيرة إلى،( الخ.. الصحة والجمال، التجارة، التكنولوجيا،)الرياضة
. وقد أثبت اإلعالن الصحفي نجاحه وفاعليته مع الزبون،صفحات كاملة

Radio Advertising

Press Advertising

Radio advertising is a very effective source of appealing customers or clients to certain businesses.
Choose your station, and more importantly, your words wisely depending on your audience to achieve the best results.

This covers advertisements featured in magazines and newspapers. The advantage of press advertising is that you can closely
target your audience placing your ad alongside specialized topics,
e.g. sports, technology, trade, health beauty and so on. Starting
from small spaces to full pages, press advertising has proved to be
successful and effective with our clients.

صناعة اإلعالن
ماهي رسالتك؟ وأي شيء تستهدف؟ وما هي عالمتك التجارية؟ اﻵن وبعد اجابتك على تلك
 فبواسطتها سنقوم بدراسة الرسالة التي ترغب، اترك لنا تلك المعلومات البسيطة،األسﺌلة
 إن خبرتنا في مجال االنتاج تتجسد،فيها ونحولها إلى فكرة ستصل وتحدث التأثير المطلوب
. سواء أكان ذلك عبر التلفزيون أو االذاعة أو أي شكل فني،بأجمل أسلوب إخراجي
.ًنحن نخلق كل جديد وال نق ﹼلد أبدا

ويانه تكبر

Advertisement Production

What is your message,which segment you are targeting and what is
your brand then leave it to us, with this simple information we will interpret your desired message in to an Idea which will reach and make an
impact, advertisements production is an art which we master, in which
beauty is embodied in the prettiest direction wither it was a TV ad or a
Radio ad or any kind of creative design … we create we never imitate.

Grow With Us

بعﺾ عمالئنا

Some of our customers

