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القديمــة، والــذي يعنــي  اليونانيــة  »الســيان« مــن  اشــتق مســمى 
ــاألزرق الســماوي. أول مــرة اســتخدم  األزرق، وقــد كان ُيعــرف ســابقًا ب
ــة كانــت  فيهــا هــذا االســم لإلشــارة للــون األزرق فــي اللغــة اإلنجليزي

عــام ١٨٧٩م.

الـسيــان
Cyan

Cyan name is derived from the Ancient Greek 
«kýanos», transliterated «kýanos», meaning «dark 
blue». It was formerly known as «cyan blue» or cyan-
blue, and its first recorded use of as a color name in 
English was in 1879.

CYAN FIRST RECORDED USE 
OF AS A COLOR NAME IN ENGLISH 

WAS IN 1879
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MAGENTA IS THE FIRST CHEMICAL 
PRINTING DYE MANUFACTURED 

IN HISTORY (1860)  كان لزهــرة الفوشــيا بصمــة اإللهــام األساســية لصبــغ الماجينتــا، أول
أصبــاغ الطباعــة الكيميائيــة التــي تــم تصنيعهــا فــي التاريــخ )١٨60(.

وقــد  التاســع عشــر.  القــرن  أواخــر  منــذ  الماجينتــا  لــون  أســتخدم 
كانــت الصــور ُتطبــع آنــذاك بنظــام األلــوان الثالثــي: ماجينتــا، ســيان، 

واألصفــر، فتكــّون مجتمعــة خليــط ألــوان الصــورة.

ماجينتــا
Magenta

The flower of Fuchsia plant was the original inspiration 
for the magenta dye; the first chemical printing dye 
manufactured in history (1860). Magenta has been 
used in color printing since the late nineteenth century. 
Images were printed in three colors; magenta, cyan, 
and yellow, which when combined can make all colors. 
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  YELLOW  IS COLOR OF 
HAPPINESS, GLORY, WISDOM, 

HARMONY AND CULTURE.
وفقــًا الســتطالعات أجريــت فــي أوروبــا والواليــات المتحــدة األمريكيــة؛ 
كان اللــون األصفــر -غالبــًا- مايرتبــط عنــد الناس بالتســلية والتفاؤل 
والعفويــة. فــي الثقافــة اآلســيوية ال ســيما الصيــن ينظــر إلــى األصفــر 

علــى أنــه لــون الســعادة والمجــد والحكمــة.

األصفـر
Yellow

According to surveys in Europe and the United States, 
yellow is the color people most often associate with 
amusement, optimism, gentleness, and spontaneity. It 
plays an important role in Asian culture, particularly in 
China, where it is seen as the color of happiness, glory, 
wisdom, harmony and culture.
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BLACK WAS ONE OF THE FIRST COLORS 
USED BY HUMAN IN NEOLITHIC CAVE 

PAINTINGS
األســود هــو أحلــك األلــوان. ويتكــون نتيجــة غيــاب االســتيعاب الكامل 
للضــوء، أو امتصاصــه بالكامــل. وهــو أحــد األلــوان األربعــة األساســية 
اســتخدمها  التــي  األلــوان  أقــدم  األســود  الطباعــة.  عمليــة  فــي 
االنســان؛ إذ يعــود اســتخدامه إلــى لوحــات كهــوف العصــر الحجــري. 
فــي القــرن الرابــع عشــر بــدأ يســتخدم فــي ألــوان األلبســة مــن قبــل 
الملــوك والقضــاة والمســؤولين الحكومييــن فــي أغلــب دول أوروبــا.

األســود
Black

Black is the darkest color, the result of the absence 
or complete absorption of light. It is one of the four 
primary colors in the CMYK. Black was one of the first 
colors used by human in neolithic cave paintings. In the 
14th century, it began to be worn by royalty, judges 
and government officials in much of Europe.
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كلمــا   كان   الشــعار   بســيطًا   صعــب   تخليقــه.  
ــة   الشــعار؛    تتبابيــن اآلراء   فــي   تحديــد   جــودة   وجدي
 لكــن   أغلبهــا   يتفــق    والشــعارات   المســطحة،    أو   مــا  
 يطلــق   عليــه   فــي   مجــال   الهويــات   التجاريــة  »   النمــط   السويســري «. 
 يمكــن   أن   نلمــس   هــذا   بوضــوح   فــي   التغييــرات   التــي   طــرأت   علــى  
 شــعارات   كبــرى   شــركات   العالــم  : أبــل،   جوجــل،   مايكروســوفت، 

وغيرهــا. 
لــون   الشــعار   يلعــب   دورًا   محوريــًا؛   ألنــه   يعكــس   طبيعــة   عمــل  
عــرش  علــى   )CMYK( اللونــي  النمــوذج  يتســّيد   المؤسســة  .  
آفــاق  يطلــق  لأللــون،  واســع  فضــاء  مــن  يخّلقــه  بمــا  الطباعــة، 
الرؤيــة البشــرية للــون علــى نحــو أثيــر. مــن   هنــا   انحــازت   كريســتال  
ماجنتــا،   الســتخدام   ألــوان   الطباعــة   األساســية  CMYK  )ســيان، 

أصفــر، أســود( علــى   الرغــم   مــن   كونهــا   تمتلــك   آالت   طباعــة   حديثــة  
ــة.  ــوان   المعدني  تطبــع   بأنظمــة   لونيــة   متقدمــة   كالبانتــون   واألل

نحــن فــي كريســتال... نســعى ألن نخلــق نمــوذج رؤيــة، يضّمــن 
المعنــى، ويتــرك أثــرا فّنيــا، أكثــر مــن كونــه مزيجــا لونيــا!

The simpler the logo is, the harder it 
is to create. The opinions in specifying 
the quality and seriousness of the logo 
differ; however, most of them agree on 

the “Flat” logos or what is called in the commercial 
identities “The Swiss Style”. We can clearly touch 
this in the changes that happened to the logos of 
major companies: Apple, Google, Microsoft and 
others.

The color of the logo plays a pivotal role, as it reflects 
the nature of the firm’s business. The color model 
(CMYK) chairs the printing throne with the wide 
space of colors it creates. It opens the horizons for 
human color vision. Thus, Crystal inclined to use the 
main printing colors (CMYK) (Cyan, Magenta, Yellow 
and Black) despite of its modern printing machines 
that operate with even the developed color models 
like Pantone and metallic colors.

We at Crystal, pursue to create a vision model that 
implicates the meaning and leaves an artistic value, 
more than being a color mixture.
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Crystal works in printing, media services and marketing 
through 5 institutions, specialized in executing printing 
works, arts of designs, advertising and publicity, 
manufacturing of 3D paper products, and the 
requirements of exhibitions and conferences, from 
designing the booths and stages, to public relations 
services.

     Crystal Printing Press & publishing
     Crystal Factory for Paper Products
     
     Crystal Center for Digital Printing 
     and Students Services
     Al-Jood Center for Special Printing 
     and Office Services

تعمــل كريســتال فــي الطباعــة وخدمــات اإلعــالم والتســويق، عبــر 
وفنــون  الطباعــة،  أعمــال  تنفيــذ  فــي  متخصصــة  مؤسســات   5
التصميــم، وأعمــال الدعايــة واإلعــالن، وتصنيــع المنتجــات الورقيــة 
مــن  والمؤتمــرات،  المعــارض  تنظيــم  واحتياجــات  األبعــاد،  ثالثيــة 

العامــة. العالقــات  حتــى خدمــات  والمســارح،  األجنحــة  تصميــم 

     كريستال للطباعة والنشر 
     مصنع كريستال للمنتجات الورقية

     
     مركز كريستال للطباعة الرقمية والخدمات الطالبية

     مركز الجود للطباعة الخاصة والخدمات المكتبية

١
2
3
4
5

2
1

3
4

5

مؤسسات كريستال
Crystal Divisions
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األوراق  فــي مطبعــة كريســتال، وتمريــر  الحديثــة  األوفســت  بتشــغيل مكائــن 
تنقــل  المطبوعــة.  النســخ  مــن  اآلالف  خاللهــا، تتشــّكل خــالل ســاعات عشــرات 
مكائــن كريســتال أدق تفصيــالت النمــوذج الطباعــي، محافظة علــى كل جمالياته، 
وتنجــز آالت القطــع والطــي والتغليــف، وأجهــزة التأثيــرات، جميــع أعمــال مــا بعــد 
الطباعــة، لتضــع اللمســات األخيــرة. فــي ملمــس أخــاذ، وبإخــراج مبهــر، تصــدر 
المطبوعــات النهائيــة. تصّفــح مطبوعــات كريســتال، يعطــي انطباعــا مباشــرا 

ــا. ــا ومتقن عــن مــدى كونهــا عمــال رصين

املطبعة 
The Press

Via running the modern offset printing machine in Crystal Press, 
and passing the papers through, tens thousands of printed 
copies become ready within few hours. Crystal machines copy 
the most precise details of the printing layout, while maintaining 
all its aesthetics. The cutting, folding and packaging machines, 
along with the effects tools, do all the post-printing works to put 
the last touches. The final prints are issued with an outstanding 
touch and fascinating look. Looking through Crystal’s publications 
gives a direct impression of its solid and perfect production.



وإلــى جانــب  المطبعــة.  أعمــال  فــي مصنــع كريســتال،  اإلنتــاج  تدعــم خطــوط 
فــي  فريــدا  تنويعــا  المصنــع  يوّفــر  اإلنتــاج،  وطاقــة  الطباعــة  إمكانــات  توســيع 
المنتجــات الورقيــة المطبوعــة، مــن دفاتــر، قرطاســية، أكيــاس، علــب، مغّلفــات، 
ملفــات، ومختلــف مــواد التعبئــة والتغليــف. فــي كريســتال، تجتمــع الصناعــة، 

بالفــن، فــي منتــج ورقــي متعــدد الغــرض. 

The production lines in Crystal factory supports the press works. 
Besides widening the printing capabilities and production, the 
factory provides a unique diversified range of printed paper 
products from notebooks, stationery,    bags, boxes, envelopes, 
folders, in addition to different packing and packaging materials. 
At Crystal, manufacturing meets with the art, in a paper product 
of muti purpose.
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املصنع
The Factory



عميقًا في البعد الثالث تقّدم           فنا جريئا بطابع عالمي.           ليســت وكالة 
تســويق تقليديــة. مــن خــالل شــعارها »رأســًا علــى عقــب« تراهــن          علــى تقديــم 
المختلــف، ســواء علــى مســتوى األفــكار أو مــواد التنفيــذ. تقــّدم          خدمــات 
ثالثــي  التصميــم  فــي  بتمّيزهــا  وتفخــر  الجرافيكــي،  التصميــم  فــي  متفوقــة 
األبعــاد، كتصميــم الديكــور، المســارح، أجنحــة وأكشــاك وبوابــات المعــارض. كمــا 
تقــّدم           خــــــدمات تخطيــط وتنفيــذ وإدارة الحمــالت اإلعالنيــة والتســويقية، 
ــر  ــك إعــداد وتحري ــو(، ويشــمل ذل ســواء كانــت مطبوعــة، رقميــة، أو مرئيــة )فيدي

المحتــوى لغويــا وبصريــا.

البعد الثالث
The 3rd Dimension

Deep in the 3rd dimension,         presents a bold art with a global 
touch.         is not a classic adv. agency; through its “Upside Down” 
logo,         dares to present what is different, on the level of ideas, 
and production materials.         presents superior services in the 
graphic design, and is proud of its distinction in the 3D design, 
such as decoration, stages, exhibitions’ pavilions, booths, and 
gates.         also works on organizing, implementing and managing 
the marketing and advertising campaigns, whether printed, 
digital or in a video form. This includes preparing and editing the 
content linguistically and visually.



ال زلنــا نقــّدم جميــع خدمــات النســخ والطباعــة الرقميــة، لألفــراد والمؤسســات، عبــر 
ــى الخدمــات الطالبيــة، يقــّدم  محلنــا األول فــي قلــب شــارع جدعلــي. وباإلضافــة إل
مركــز كريســتال خدمــات النســخ والمســح الضوئــي، وطباعــة الخرائــط، ويوفــر 

أجــود أدوات القراطاســية. 

مركز الطباعة الرقمية 
Digital Printing Center
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We are still providing all photocopy and digital printing services to 
individuals and establishments at our first shop in Jid Ali street. 
In addition to the students’ services, Crystal Center provides 
copying and scanning services, printing maps and best stationary.
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فــي مركــز الجــود، فــرع كريســتال، نقــّدم كافــة الخدمــات المكتبيــة، ونقــوم بأعمال 
الطباعــة الحراريــة علــى مختلــف المــواد الترويجيــة، ســواء كانــت مــن قمــاش، جلــد، 
بالســتيك، أكروليــك، أو معــدن. كمــا يقــوم المركــز بطباعــة البنــرات، واليافاطــات 

ثنائيــة وثالثيــة األبعــاد، وتنفيــذ األعمــال الفنيــة علــى الوســائل والفليــن.  

مركز الطباعة اخلاصة
The Special Printing Center

In Al-Jood center, a branch of Crystal group, we offer all kinds of 
office services. We make thermal printing on different promoting 
materials, whether textile, leather, plastic, acrylic or even metal. 
We also print banners, 2D and 3D signboards, and we do art 
works on foam boards, and cardboards.
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وإنشــاء  المخاطــر،  تحمــل  حســن  الســيد  قــرر   ،١٩٩٩ عــام  فــي 
فأســس  فيهــا،  يعمــل  كان  التــي  للشــركة  منافــس  مشــروع 
مركــز كريســتال للنســخ بــآالت الطباعــة الرقميــة، ليســتثمر خبــرة 
عميقــة، اكتســبها مــن العمــل لــدى أحــد عمالقــة الطباعــة، الــذي 

كان وكيــل أشــهر مصّنعــي آالت النســخ فــي العالــم. 

صاعــد،  ريــادي  مشــروع  بأنــه  كريســتال  إلــى  نظــر  الجميــع 
البحريــن،  ســوق  فــي  كريســتال  حضــور  توّســع  بحرينيــة.  بأيــد 
واســتطاعت أن تســتحوذ علــى زبائــن كبــار، مــن بينهــم جامعــة 
البحريــن، معهــد البحريــن للتدريــب، ومعهــد البحريــن للدراســات 
الطاقــة  مضاعفــة  تمــت   2004 العــام  فــي  والمصرفيــة.  الماليــة 
اإلنتاجيــة عبــر آالت جديــدة مــن )زيروكــس(، كمــا تــم تشــغيل أول 

جهــاز للطباعــة علــى الخرائــط فــي المركــز.

رائد كريستال امتهن الطباعة، وكان شغوفا بالورق. 

منــذ  لــه  مخطــط  هــدف  فضمــن  تحــول.  نقطــة  ســّجلت   200٧
التأســيس، وتْحــت إدارة طموحــة، دخلــت كريســتال عالــم طباعــة 
األوفســت، ودّشــنت أولــى مطابعهــا فــي مرافــق إنتــاج خاصــة، 
بمكائــن ألمانيــة مــن )هايدلبيــرغ( أعــرق المصّنعيــن فــي العالــم، 
وخــالل ســنوات توّســعت عمليــات اإلنتــاج فــي مطبعــة كريســتال 

بوتيــرة متصاعــدة. 

وألن رؤيتــه االســتراتيجية كانــت طويلــة المــدى، فقــد شــهد مســار 
كريســتال انتقــاالت مهمــة، إذ أطلقــت فــي 200٩ مكتــب كريســتال 
الجرافيكــي.  بالتصميــم  يختــص  كان  الــذي  واإلعــالن،  للدعايــة 
فــي 20١5 تطــّور اســم المكتــب التجــاري إلــى        ، وصــار يقــّدم 
ثالثيــة  النمــاذج  الداخلــي، وكذلــك تصميــم  التصميــم  خدمــات 
األبعــاد وتنفيذهــا، بمــا فيهــا أجنحــة وأكشــاك المعــارض، مســارح 
المؤتمــرات، والديكــور. تقــّدم          ضمــن هوّيتهــا الجديــدة أيضــا 

ــات العامــة، واإلعــالم الرقمــي.  خدمــات التســويق، والعالق

الجــود  مركــز   200٩ مــن  الحــق  وقــت  فــي  كريســتال  وأسســت 
للطباعــة الخاصــة، والــذي يضــم آالت لطباعــة البنــرات، وطباعــة 
الخرائــط، والطباعــة الحراريــة، وأعمــال الطباعــة الفنيــة، وغيرهــا. 
فــي 20١0 بــدأت كريســتال بتنفيــذ خطــة توســع كبــرى، لتطويــر 
خــط إنتــاج حديــث ومتكامــل، بطاقــة إنتاجيــة تصــل إلــى 2 مليــون 
صفحــة ملّونــة فــي اليــوم، بدّقــة dpi 200، وبتكنولوجيــا متقّدمــة 
الموقــع  تطويــر  أعمــال  الورقيــة.  المنتجــات  مختلــف  لصناعــة 
 ،20١2 فــي  بــدأت  األخــرى  اإلنتــاج  وخطــوط  للمطبعــة  الجديــد 

المنامــة. العاصمــة  الصناعيــة، غربــي  توبلــي  بمنطقــة 

ــة نوعيــة فــي مســيرة كريســتال، بعــد أن  شــهد العــام 20١4، نقل
أطلقــت العمليــات التشــغيلية فــي الموقــع الجديــد، بمرافــق إنتــاج 
ــع. خــط اإلنتــاج  متكاملــة، تحتــل مســاحة تزيــد عــن ٧000 قــدم مرّب
الجديــد هــذا بــات المرفــق األحــدث لفنــون وتقنيــات الطباعــة فــي 

مملكــة البحريــن.

20١5، كريستال تظهر بهوية جديدة. 
كريســتال اليــوم، منظومــة عمــل طــّورت مــن قدرتهــا علــى تلبيــة 
متبّنيــة  والترويــج،  واإلعــالم  الطباعــة  فــي  الزبائــن،  احتياجــات 
البحريــن، يجمــع تحــت مظلــة  نمــوذج عمــل فريــد فــي مملكــة 
ورقيــة،  وســائط  علــى  والمنتجــات  الخدمــات  مــن  حزمــا  واحــدة 
الخشــب،  مــن  المنشــأة  األعمــال  عــن  إلكترونيــة، فضــال  وأخــرى 

األبعــاد. ثالثيــة  وتصميماتهــا 

الســّلم،  كريســتال  بالتحــّدي، صعــدت  ملــيء  زمنــي  خــط  عبــر 
حتــى صــارت رقمــا هامــا فــي عالــم الطباعــة والتســويق بمملكــة 

البحريــن. 

حســن  ســيد  يقــود  يــوم،  كل  يكبــر  عتيــد،  عمــل  فريــق  ومــع 
جديــد. عهــد  إلــى  كريســتال، 

In 1999, Sayed Hassan decided to take the risk, and 
found a competitive venture to the company he was 
working for, so he established Crystal Center for 
photocopy services, using Digital Printing machines. 
He was to invest a profound expertise he gained 
from working at one of the printing giants, who 
was the agent of the most famous copy machine 
manufacturers in the world.

All see Crystal a rising entrepreneurship, at Bahraini 
hands.  Crystal’s name gained fame across Bahrain 
and it could reach major customers, including the 
University of Bahrain, Bahrain Training Institute and 
Bahrain Institute of Banking and Finance. In 2004, 
the productivity was doubled through new (Xerox) 
machines. The first machine that prints on maps 
operated in the center as well.

Crystal entrepreneur professed printing; he was 
passionate about paper. 

2007 marked a turning point. Within an already 
planned goal since its establishment and under an 
ambitious administration, Crystal entered the offset 
printing world. It launched its first printing press in a 
private production facility with German (Heidelberg) 
machines; the most prestigious manufacturer in the 
world. Within years, production operations highly 
increased in Crystal Press.

For embracing a long-term strategic vision, Crystal 
path witnessed important turning points. In 2009, 
it launched Crystal Office for Advertising and 
Promoting, which was specialized in graphic design. 
In 2015, the office’s rebranded to        , and it started 
providing interior design services, in addition to 
designing and executing 3D objects, including booths 
and stages for exhibitions, and decorating services. 
Among its new identity,        also provided marketing 

services, public relations and digital media.

Crystal established, later on, in 2009, Al-Jood 
Center for Special Printing with banners machine, 
maps printing machine, thermal printing, and others.

In 2010, Crystal started its expansion plan to 
develop a new and integrated production line with 
a capacity that reaches 2 million colored printed 
pages per day in 200 dpi, and with an advanced 
technology to produce different paper products. 
Developing the new site of the press and the other 
productions lines started in 2010 in Tubli industrial 
area, west of Manama.

2014 witnessed a major change in Crystal’s journey, 
after it launched the operations in the new site 
with integrated production facilities that occupy 
over 7000 m2 area. This new production line has 
become the most modern facility of printing arts 
and techniques in Kingdom of Bahrain.

2015, Crystal appeared with new identity.
Crystal today is an organization that works to 
improve its capacity to meet the customer needs, 
in printing, marketing and advertising, adopting a 
unique business model in Bahrain, that gathers 
under one ceil, bundles of services and products, 
on paper and electronic mediums, besides wooden 
works and their 3D designs.

Throughout a full-of-challenges timeline, Crystal 
moved up the ladder until it has become a significant 
firm in the world of printing and marketing in Kingdom 
of Bahrain.

Along with a very hard work team, growing everyday, 
Sayed Hassan leads crystal to a new era. 

Historyالتاريــــخ
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“Crystal moved up the ladder to build 
a reputation for delivering high-quality 

services”

A report written by a student in 
US Bentley College 

"كريستال صعدت السَلم لبناء سمعة في 
تقديم خدمات ذات جودة عالية"

تقرير أكاديمي أعد في 
جامعة بنتلي األمريكية



ألن مخاطر السوق ال توقف 

المغامـــرات، غّير وتحّدى! 

القّوة الدافعة للمنافسة هي 

التغيير، والتحّدي. التغيير في 

المؤسسات يبدأ من الهوية، وال 

ينتهي. نحن نقّدمك إلى السوق، 

والمجتمع، بشكل يصنع فارقا. 

Because the market’s 

risks do not stop ventures; 

change and challenge.

Change is the driving force 

of competition. Change 

in business starts from 

the identity and never 

ends. We present you to 

the market and society 

in a way that makes a 

difference.
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الرؤية والقيم 
Vision and Values
تعمــل كريســتال وفــق رؤيــة تقــوم علــى تحفيــز وخلــق بصمــة عالميــة، ومحفظــة 
مــن خــالل  الزبائــن،  احتياجــات ومتطلبــات  تلبيــة  نحــو  إنتــاج، وحلــول موجهــة 
االســتثمار فــي العنصــر البشــري البحرينــي المبــدع، والجيــل األحــدث مــن التقنيــة.

جــودة المنتــج والخدمــات بالنســبة إلينــا هــي رأس المــال. لكــي ننجــح، نحــن نقــّدم 
قيــم العمــل اإليجابــي: االبتــكار، التفانــي، وااللتــزام.

Crystal works according to a vision based on stimulation and 
creating a global mark, production portfolio and solutions directed 
towards meeting the needs and requirements of customers, 
through investing in the skillful Bahraini human capital, and the 
most modern generation of technology.

The quality of product and services is our capital. In order 
to succeed, we present the positive work values: creativity, 
dedication and commitment.

رسالة االتصال باجلماهري 
Mass Communication Message 
نبتكــر منتجــات تصــوغ رســالة االتصــال بالجماهيــر، ســواء كان جمهــورك فــردا، 
مؤسســة، أو شــريحة مــن المجتمــع، أو الســوق. المنتــج النهائــي ســيحمل رســالتك 

إليــه بوضــوح. 
We innovate products coin the mass communication message. 
Whether your audience is an individual, institution, a faction 
of the society, or the market, the final product will carry your 
message to them vividly.
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يعمــل فــي مؤسســات كريســتال أكثــر مــن ٨0 
موظفــا، بــروح فريــق واحــد، وضمــن نظــام عمــل 
ســلس ومتكامــل، يســّير فيــه اإلنتــاج بمعاييــر 
تعتمــد  المشــاريع.  إدارة  وأدوات   ،ISO  9001 المعتمــدة  الجــودة 
كريســتال علــى فريــق شــاب وكــوادر متخصصــة فــي الطباعــة، 

وفنــون التصميــم، والتســويق، والعالقــات العامــة. 

الحمــالت  إنجــاح  فــي  كريســتال  كادر  علــى  تراهــن  أن  يمكــن 
وإنتــاج مطبوعــات  التســويق،  والفعاليــات، ومشــاريع  اإلعالنيــة، 
بجــودة فائقــة. فضــال عــن مســئولي تطويــر األعمــال، تخّصــص 
كريســتال منســقا خاّصــا بــكل مشــروع، يتولــى التواصــل مــع 
الوقــت  حســب  وتســليمه  العمــل،  تنفيــذ  وجدولــة  الزبــون، 

المطلوبــة.  والمواصفــات 

تســعى كريســتال إلــى رفــع نســبة البحرنــة، فــي كافــة أقســام 
كــوادر جديــدة  لتأهيــل  المصنــع، وتســعى  بمــا فيهــا  العمــل، 
التدريــب  بطلبــات  ترحــب  وهــي  المحليــة،  الســوق  لدعــم 

والجامعــات.    المعاهــد  كافــة  مــن  للبحرينييــن 

More than 80 employees work in 
Crystal institutions with a team spirit, 
within an integrated and smooth 
workflow system in which production 

is directed with the quality standards ISO 9001 and 
project management tools. Crystal depends on a 
young team and specialized staff in printing, design, 
marketing and public relations.

You can bet on Crystal’s crew in succeeding the 
media campaigns, events, marketing projects and 
producing high quality publications. Besides business 
development officers, Crystal dedicate a specific 
coordinator for each project. The coordinator takes 
charge of communicating with the customers, 
schedules work implementation and the delivery 
according to the time and required specifications.

Crystal seeks to increase the rate of Bahraini 
workers in all sections, including the factory, and also 
intend to qualify new professionals to support the 
local market. It welcomes Bahraini training requests 
from all colleges and universities.

hr@crystalpp.com 
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الورق يف زمن الـ»سوشال ميديا«
Paper in “The Social Media” Era

رغــم ماراثــون األجهــزة الذكيــة، والتســويق الرقمــي، والـــ Social Media،  مــا زال 
الــورق يحتفــظ برونقــه وصدارتــه. الــورق تاريــخ ملموس، يفرض حضــوره، ويبقى 
انطباعــه طويــال. حتــى اآلن لــم تســتطع أي تقنيــات حديثــة منافســة الصفــة 
الرســمية للــورق، وال مزاحمــة اعتبــاره. رجــال األعمــال، القــادة، والمســئولون، 

يدركــون جيــدًا أن بنــاء الثقــة يتضاعــف مــع النــاس مــن خــالل الــورق.
Despite the smart devices, digital marketing, and social 
media, paper still maintains its glamour and lead. Paper 
has a tangible history. It imposes its presence and it has 
a long lasting impression. Until now, none of the modern 
techniques could compete with official feature of the paper. 
Businessmen, leaders and officials are fully aware that trust 
building with people increases through paper.

أي األدوات اإلعالنية أقوى؟
Which Media Tool is the Strongest?
طبيعــة المنتــج، وجمهــوره، ومــا ُيــراد لــه أن يكــون، هــو مــا يحــدد أدوات 
تســويقه. ثمــة أدوات تكــون ناجحــة جــدًا لمنتــج مــا، ولكــن عنــد اســتخدامها 
لمنتــج آخــر ال تعــود بشــيء. مــن هنــا تنشــأ الحاجــة الستشــاريي اإلعــالن 
ومهندســي الحمــالت. حتــى ال يقــع زبائنهــا فريســة الزخــم اإلعالنــي دون 
عائــد حقيقــي، فــإن كريســتال تقــدم لهــم مجانــا هــذه االستشــارات المبنيــة 
علــى خبــرات موظفيهــا، مشــفوعة بمؤشــرات الســوق. سياســتنا الموازنــة 

بيــن كفتــي نجــاح تســويق المنتــج وكلفتــه اإلعالنيــة. 

The nature of the product, its audience and intended future 
specify the proper marketing tool. There are some media 
that are deemed successful for a product but become 
useless when used for anther. Thus, there is a need for 
media counselor and campaigns engineers. For them not 
to fall prey to the media momentum without a real return, 
Crystal freely gives its customers this consultation based on 
its employees’ experiences, accompanied by the market’s 
indications. Our policy is instituted on balancing between the 
success of marketing the product and its media cost.
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لــدى كل مؤسســة تســعى للنجــاح. قنــوات  االتصــال بالجماهيــر، حاجــة ملّحــة 
االتصــال كثيــرة، لكــّن العامــل المؤثــر المشــترك بينهــا جميعــا هــو كيــف تقــّدم 
نفســك! هنــاك مــن يفكــر كيــف يــزرع أفضــل انطبــاع عــن مؤسســته، فيظهــر 
بالفخامــة واألناقــة التــي تبهــر الجمهــور. وهنــاك مــن يهتــم بتقديــم مــا لديــه، 
ويظهــر قيمــة عملــه، أو يخبــر النــاس عنهــا فــي رســالة بليغــة ونافــذة. المؤسســة 
الناجحــة هــي التــي تظــل تســّوق نفســها، وتبقــى تحــت الضــوء، حتــى فــي أكثــر 

ــا.  الظــروف تقّلب
Mass communication is a need to any business that seeks 
success. There are many communication channels, yet the 
influencing factor is how you present yourself! Some people think 
how to leave the best impression about their institution, thus 
they appear in  luxury and elegance that impress the audience. 
And there are some who care about presenting what they have, 
and show up their work value, or tell the people about it in an 
eloquent message. The successful institution is the one which 
keeps marketing itself and stays under the lights, even in the 
most tentative circumstances.

INVEST IN YOUR APPEARANCE
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التصميم 
أســتوديو  نظــام  علــى  كريســتال  تتكــئ 
منافســيها.  بيــن  الفــرادة  لهــا  يضمــن  صــارم 
والمجّســمات  المطبوعــات  مــع  تتعامــل  فهــي 
بوصفهــا فنــًا، ال تهمــل فيــه أصغــر التفاصيــل. 
مصممــو كريســتال يقدمــون رؤيتهــم مــن خــالل 
المصقولــة  وخبرتهــم،  خيالهــم،  أذواقهــم، 
بالــدورات والــورش التدريبيــة المســتمرة. تخضــع 
لمعاييــر  كريســتال  لــدى  التصاميــم  كافــة 
عالميــة تــوازن فيهــا بيــن األفــكار الخالقــة والبيئــة 

المحليــة.

صناعة العالمات التجارية
تصميم الهوية وتطبيقاتها

تصميم المطبوعات
تصميم نماذج الديكور
تصميم نماذج المباني

التصميم الداخلي
تصميم أجنحة المعارض

تصميم المنتجات ثالثية األبعاد

Design
Crystal depends on strict studio 
system that guarantees uniqueness. 
It deals with printings and objects 
as arts; it pays attention to the 
smallest details in. Crystal creatives 
introduce their visions through their 
senses, imaginations and experiences 
acquired from ongoing trainings and 
workshops. All Crystal designs are 
subject to international standards in 
which it balances between the creative 
ideas and local environment.

Branding 
Design the identity and its applications
Design printings
Decorations
Designing building models 
Interior Design
Designing exhibitions’ pavilions
Designing 3D products

نهتم بأصغر التفاصيل
We pay attention to the smallest details
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المطبوعات
فــي  ندّقــق  شــغفنا.  الطباعــة  كريســتال  فــي 
التصّفــح  ونجعــل  الجماليــات،  نبــرز  التفاصيــل، 
متعــة. نقــّدم مواصفــات فنيــة لــن تجدهــا فــي 
أي مــكان، وننّفــذ جميــع مراحــل الطباعــة واإلنتــاج 
كريســتال  لــدى  واحــد.  ســقف  تحــت  الورقــي 
القــدرة علــى إنتــاج مطبوعــات بجميــع المقاســات، 
فضــال  والتصميمــات،  األشــكال  جميــع  وتنفيــذ 
عــن التأثيــرات الفنيــة. توّفــر كريســتال نموذجــا 

التنفيــذ. كامــال للمطبوعــة قبــل 

المجالت
الكتب

الكتيبات
الكتالوجات

النشرات
اإلعالنات

الملصقات
الكوبونات

التذاكر
المظاريف

المفّكرة السنوية
تقويم الطاولة

البطاقات 
المظاريف

Printings
Printing is our passion at Crystal. We 
pay attention to the details and we 
highlight the aesthetics. We offer 
technical specifications can’t be found 
anywhere. We do all the printing and 
paper production stages under one 
ceil. Crystal produces printings in all 
sizes, and executes all forms and 
designs, in addition to the artistic 
effects. Crystal provides a complete 
demo for the item to be printed before 
implementation.

Magazines
Books
Booklets
Catalogues
Brochures
Flyers  
Posters
Coupons
Tickets
Envelopes
Diary 
Calendars
Cards
Envelopes 

نبرز الجانب الجمالي
We highlight the aesthetic
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< أوراق من النوع المصقول، المطفي، والالمع
< أجود أنواع الورق بما فيها الورق الفاخر والخاص

< مختلــف أنــواع المــواد )ورق، ورق مقــوى، كاليكــو، ريكســين، مخمــل، 
بالســتيك، أكروليــك، فلكــس، أوراق خرائــط، قمــاش، خشــب، زجــاج(..

Printing Media

> Coated papers, matt papers and glossy papers
> High quality papers; fine and special papers
> Variety of materials (paper, paperboard, calico, rexine, 
velvet, plastic, acrylic, flex, maps, textiles, wood, glass)..

أوســـاط الطباعة

تغليف آلي، وتغليف يدوي
< جميع أنواع التغليف:

)الطــــي والتدبيــــس، تغليــف كعـــــب، 
تغليف حلزونــــي(

< تغليف بالورق المقوى
< أغلفة مخملية

< تجليد فاخر مع بطانة، خياطة، وتذهيب.
Machine And Manual Binding
> All types of binding (folding and 
saddle stitch, perfect binding, and 
spiral binding)
> Cardboard covers
> Velvet covers
> Hardcover binding with padding, 
seaming and gold foil .

Binding
التغليف والتجليد

< الطباعة بخمسة ألوان
< طباعة بألوان البانتون

< طباعة باأللوان المعدنية: 
)الذهبي، الفضي، الحديدي،…(

> Five-color printing
> Pantone color printing
> Metallic color printing:
(gold, silver, ironic…)

Colors
األلــــــوان

قدرات اإلنتاج والتشطيب
Production and Finishing Capacity

< تلميـــــع
< تجليد حراري )سلفنة(

< التذهيب
< الطباعة باألشعة فوق البنفسجية

< قطع االنحناءات )قَصات خاَصة(
< زخرفة حديثة

< طباعة الكلمات البارزة

> Water Varnish
> Lamination 
> Foiling
> Ultraviolet (UV) printing
> Die Cutting 
> Modern Embellishment
> Blind Emboss
> Engraving

Post-Printing Effects
تأثيرات ما بعد الطباعة
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منتجات التعبئة الورقية
وتعبئــة  تغليــف  طــرق  كريســتال  فــي  نبتكــر 
تنفــذ  أحجامهــا.  بكافــة  للمنتجــات  مميــزة، 
للعلــب  األبعــاد  ثالثيــة  أيــة تصاميــم  كريســتال 
تقــّدم  كمــا  الورقيــة،  والصناديــق  والمغّلفــات 
األغــراض.  لهــذه  وجذابــة  عمليــة،  تصــورات 
إمكانيــات اإلنتــاج فــي كريســتال تتيــح اســتخدام 
مــن  وغيرهــا  والخيــوط،  الشــفافة،  الواجهــات 
المــواد فــي تركيــب المغّلــف، كمــا تتيــح تنفيــذ 
تركيبــات وهيــاكل متنوعــة للمغّلــف، بانحنــاءات، 
وقّصــات خاصــة، وأيــة أشــكال أو تأثيــرات فنيــة، 
للفتــح  وســهلة  مبتكــرة  طــرق  عــن  فضــال 

واإلغــالق. 

Paper Packing Products
At Crystal we invent new and unique 
packing and packaging techniques for 
products of all sizes. Crystal performs 
any 3D design for boxes, packets, and 
envelopes. It also presents practical 
and attractive conceptions for these 
products. Crystal capacities enable it 
it to use the transparent covers, wires 
and other materials, in the packet. 
It, moreover, allows implementing a 
variety of structures for packets with 
bends, special designs and any artistic 
shape or effect, besides innovative 
and easy ways to open and close.

تصورات عملية وجذابة
Practical and attractive conceptions

خيارات متنوعة لتعبئة المنتجات: 
العلب الورقية

األكياس الورقية
المغّلفات الورقية
المجلدات الورقية

الملفات

Various options for packing 
and packaging:
Paper Boxes
Paper Bags
Paper Envelopes
Paper Folders
Files
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المنتجات الترويجية 
المــواد  توفــر كريســتال تشــكيلة واســعة مــن 
والهدايــا الترويجيــة، مــع الطباعــة عليهــا، ســواء 
كاليكــو،  أكروليــك،  بالســتيك،  الخامــات  كانــت 
ريكســين، كانفــاس، مخمــل، فلكــس، قمــاش، 
خشــب، أو زجــاج. باإلمــكان أيضــا إيجــاد خيــارات 
فــي  مصّنعيــن  مــع  بالتعــاون  للزبائــن،  خاصــة 

الخــارج.

أغلفة الشهادات )الجلد، والمخمل(
ملصقات السيارات

الدروع
أقراص الكمبيوتر

الفالش ميموري
شارات )بروشات( بالستيكية ومعدنية 

األقالم
القبعات 

األكواب
عالقات المفاتيح

األقمصة
المالبس

مظالت السيارات
المحافظ
الحقائب

خيارات خاصة للزبائن
Customized options

Promoting Materials
Crystal provides a wide variety of 
promotional materials and products, 
and the printing on, whether they were 
plastic, acrylic, calico, rexine, canvas, 
velvet, flex, wood or glass. Crystal 
can provide customers with special 
options, in cooperation with overseas   
manufacturers. 

Certificates covers (leather and velvet)
Car stickers
Trophies
CDs
Flash Memories
Plastic and Metallic Badges
Pens
Caps
Cups
Key Holders
T-Shirts
Clothes
Car Shades
Wallets
Bags
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خدمات المعارض والمؤتمرات
نقــّدم فــي كريســتال خدمــات فريدة في نطــاق تنظيم المعارض 
مــع  واحــدة  لتشــكل حزمــة  الفعاليــات،  والمؤتمــرات ومختلــف 
خدمــات الطباعــة والتســويق والعالقــات والعامــة. ننتقــل مــن 
ــى تصميــم وتنفيــذ أجنحــة  ــة خاصــة بالفعاليــة، إل تصميــم هوي
الفعاليــة،  علــى مفهــوم  مبنيــا  المعــارض، تصميمــا  ومســارح 
وأهدافهــا. تعتمــد كريســتال النظــام الثالثــي األبعــاد لتقديــم 
تصــورات محاكيــة للواقــع لألجنحــة والمســارح، قبــل التنفيــذ. ال 
تقتصــر كريســتال علــى التصميــم؛ بــل تقــوم بتنفيــذ العمــل 
ــال« حســب  الفنــي، مســتخدمًة مجموعــة متنوعــة مــن »الماتيري
األكروليــك،  الزجــاج،  الخشــب،  ســواء  التصميــم،  مقتضيــات 
تتجــاوز  المختلفــة.  اإلضــاءة  أوأنــواع  األلومينيــوم،  الحديــد، 
كريســتال خدمــات التصميــم والتنفيــذ، إلــى الخدمــات اإلعالميــة 

والطباعيــة المتعلقــة بالمعــرض أو المؤتمــر.

تصميم هوية خاصة للفعالية
تصميم وتنفيذ المسارح واألجنح  

التصوير الفوتوغرافي
تصوير الفيديو والمونتاج

تصميم العروض التقديمية المتحركة
)لوحــات،  واإلعالنيــة  الترحيبيــة  اليافطــات  وطباعــة  تصميــم 

أب( رول  بنــرات، 
تصميم وطباعة الدعوات

تصميم وطباعة االستمارات
تصميم وطباعة الشارات الشخصية

إدارة البث المباشر وتوفير شاشات العرض
الدعــوات،  إرســال  الصالــة،  )حجــز  المؤتمــرات  وإدارة  تنظيــم 
التغطيــة اإلعالميــة، تنظيــم التســجيل، اإلشــراف علــى الديكــور، 
علــى  اإلشــراف  التقديــم،  البرنامــج،  إعــداد  الخطابــات،  صياغــة 

الضيافــة( ترتيبــات 

 Exhibitions and Conferences’ Services
Crystal provides distinguished services in organizing 
exhibitions, conferences and other events to form 
one bundle with printing, marketing and public 
relation services. We move on from designing a 
special identity of the event to designing pavilions 
and exhibition stages, built on the event’s concept 
and its objectives. Crystal use 3D system to 
present conceptions for the pavilions and stages 
before execution. It is not restricted to the design, 
however, it accomplishes the artistic work using 
a various group of material depending on the 
design, whether glass, acrylic, iron, aluminum, or the 
different kinds of lightning. Crystal does not stop at 
the level of designing and implementing services, 
however, it offers media and printing services 
related to the exhibition or conference.

Creating a special identity to the event (a concept)
Designing and implementing stages & booths
Photography
Videography and montage
Designing animated presentations
Designing and printing media and welcome boards 
(posters, banners and roll-up)
Designing and printing invitation cards
Designing and printing application forms
Designing and printing badges
Managing live streaming and providing display 
screens
Organizing and managing conferences (booking the 
hall, sending invitations, media coverage, organizing 
registration, supervising décor, writing speeches, 
preparing programs, presenting and supervising 
hospitality)
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اليافطات واللوحات
علــى  رائعــة  بصمــات  نضيــف  كريســتال  فــي 
بمــا  اليافطــات،  أنــواع  جميــع  وتركيــب  تنفيــذ 
بأنواعهــا،  التجاريــة  المحــالت  لوحــات  فيهــا 

الخارجيــة.  واإلعالنــات  الملصقــات،  البنــرات، 

لوحات المحالت التجارية
البنرات )الطباعة على الفلكس(

الرول أب 
الملصقات )البوسترات(

الملصقات الشبكية 
اإلعالنات الخارجية 

)إعالنات أعمدة اإلنارة، إعالنات الشوارع(

Banners and Billboards
At Crystal, we add magnificent touches 
to the execution and installation of 
all types of banners, including shop 
signboards with its various forms; 
banners, stickers, and outdoor ads.

Signboards 
Banners (printed on Flex)
Roll-up
Posters & Stickers 
One-way-vision posters 
Outdoor ads 
(lamp post, billboards & scaffoldings)

بصمات رائعة على تنفيذ اليافطات
Magnificent touches on banners implementation 
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  ذخيرة   معرفية   عميقة   في   السوق   البحرينية   والخليجية
 Deep expertise in Bahrain and Gulf market

خدمات التسويق والعالقات العامة
 ألنهــا تقــع فــي احتياجــات معظــم زبائنهــا، مــا قبــل التصميــم، 

التســويق  خدمــات  كريســتال  تقــدم  واإلنتــاج،  والطباعــة 
والعالقــات العامــة. تســتخدم   كريســتال   ذخيــرة   معرفيــة   عميقــة  
 فــي   الســوق   البحرينيــة   والخليجيــة،  باإلضافــة   إلــى   قدرتهــا   علــى  

 نظــم   هــذه الخبــرات  وصياغتهــا   في صــورة  حمالت   إعالنيــة ناجحة، 
بمــا يالئــم احتياجــات كل مؤسســة. نحــن نســاعد الزبائــن علــى 
التســويقية، ســواء  رســالتهم  مخاطبــة جماهيرهــم، ونصــوغ 
مــادة  أي  أو  كاتلــوج،  كتيــب،  مجلــة،  بروفايــل،  إعالنــًا،  كانــت 

أو تجاريــة. إعالميــة، معلوماتيــة، 

تخطيط وتنفيذ وإدارة الحمالت اإلعالنية والتسويقية
تحرير المواد اإلعالمية، المعلوماتية، أو التجارية

ابتكار قنوات ووسائط تسويق خاصة )بحسب نوع المنتج(
إعداد وتحرير المحتوى التسويقي لغويا وبصريا

صناعة اإلعالن الثابت والمتحرك 
)اإلعالنات المطبوعة، إعالنات الفيديو، الرسوم المتحركة(

حجز المساحات اإلعالنية )صحف، مجالت، تلفزيون، ....(
تصميم وتطوير المواقع اإللكترونية

تقديم الحلول واالستشارات اإلعالمية

Marketing and Public Relation Services
As it falls in the needs of most of its customers, 
even before designing, printing and production, 
Crystal introduces marketing and public relation 
services. It deploys its deep expertise in Bahrain 
and Gulf market, besides its ability to organize 
and frame these experiences into successful 
media campaigns, according to what suits the 
needs of each institution. We help the customers 
to address their audience; we formulate their 
marketing messages, whether it is an ad, profile, 
magazine, brochure, catalogue or any other media, 
informational or business material.

Planning, performing and managing the media and 
marketing campaigns
Editing media, informatic or business materials 
Inventing special marketing and media channels 
(according to the product type)
Preparing and editing the marketing content on the 
linguistic and visual levels
Producing printed, video and animated ads
Reserving advertising spaces (newspapers, 
magazines, TV, radio and outdoor ads)
Designing and developing websites
Media solutions and consultations
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التصوير والمونتاج
بتجهيزات   سينمائية   عالية   األداء،   من   كاميرات  

 رقمية   متطورة   وعدسات   ومعدات   وإضاءات  
 وأجهزة   صوتية،   وبكادر متخصص   بصناعة  

 األفالم   في   مختلف   عملياتها،   من   إعداد 
 »   السيكربت « ،   مرورًا   بالتصوير،   وانتهاءً   بالمونتاج،  

 تقدم كريستال أعمالها في   صناعة   األفالم  
 الوثائقية   والتسجيلية،   واإلعالنات   التجارية،  

 وتغطية   الفعاليات   والمؤتمرات.

كتابة وإنتاج األفالم الدعائية والوثائقية
التصوير والمونتاج
الخدع السينمائية

األنيميشن
إنتاج أفالم الكارتون

كتابة أفكار وتصوير اإلعالنات التجارية واإلرشادية
إعداد وتصوير التقارير والروبرتاجات

Videography and Montage
With its high performance film 
equipment, of advanced digital 
cameras, lenses, tools, lighting, and 
sound devices, along with specialized 
film makers who carry out writing the 
scripts, videotaping and montage, 
Crystal presents its works in producing 
documentaries, commercial ads,  and 
covering the events and conferences.

Writing and producing promotional 
films and documentaries
Videography and montage
Cinema tricks
Animation
Cartoon Films
Writing ideas for and recording 
commercial and awareness ads
Preparing and recording reportages 

تجهيزات   سينمائية   عالية   األداء
High performance film equipment
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الطباعة الرقمية 
الضخمــة  والتجهيــزات  الحديثــة،  التقنيــات  مــع 
مــن  كريســتال  تمّكنــت  تمتلكهــا،  التــي 
تســويق  فــي  الرقميــة  الطباعــة  اســتخدام 
مطبوعــات ذات وضــوح يعــادل مطابــع األوفســت، 

البســيطة.  التجاريــة  للكميــات  وذلــك 

نسخ وتغليف الكتب، الكتيبات، والمالزم
المسح الضوئي
طباعة الخرائط

جميع أنواع الخدمات المكتبية
توفير أدوات القراطسية

Digital Printing
With the advanced techniques and 
huge equipment it owns, Crystal can 
utilize the digital printing in marketing 
products with equal resolution to that 
of offset, for low commercial quantities.

Photocopying and binding books, 
booklets, and handouts 
Scanning
Printing maps
All types of office services
Stationary 

طباعة رقمية ذات وضوح يعادل مطابع األوفست
Digital printing equal offset press resolution 



آخر الصيحات في تكنولوجيا الطباعة 
State-of-the-art Printing Technology
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CTP

جهــاز معالجــة ألــواح الطباعــة فــي كريســتال ال يســتخدم مــواد كيميائيــة أو 
مــاء. هــو جهــاز صديــق للبيئــة يعمــل وفــق أحــدث التقنيــات فــي العالــم. تنتــج 
ألــواح الطباعــة فــي كريســتال نظيفــة صافيــة، محافظــة علــى كل تفاصيــل 
العمــل الطباعــي، وبوضــوح يصــل إلــى Dpi 300 . فــي البحريــن، مطبعــة 

كريســتال فقــط مــن يمتلــك هــذه التقنيــة. 

Our CTP (Computer-to-Plate Processing Machine) is 
environment friendly. It needs no chemicals nor water. It’s 
the latest technology in the world, and only Crystal owns it 
in Bahrain. The printing plate in Crystal are processed clean 
and clear, without losing any details of the job, and with a 
resolution upto 300 Dpi. 
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ماكنة الطباعة
The Printing Machine
 
تمتلــك كريســتال ماكنــة طباعــة هــي آخــر مــا توّصلــت لــه تكنولوجيــا طباعــة 
األوفســت فــي العالــم، وأحــدث تطــّورات هــذه التقنيــة. هــي مطبعــة آليــة بـــ 
 A4 5 ألــوان مــع وحــدة وارنيــش، يمكنهــا أن تطبــع أكثــر مــن 2 مليــون ورقــة
فــي اليــوم الواحــد، بأعلــى جــودة. هــذه الماكنــة هــي الوحيــدة مــن نوعهــا 

فــي البحريــن. 

Crystal owns a state-of-the-art offset printing machine; 
the only one of its kind in Kingdom of Bahrain. It is a 5 -color 
machine with aqua varnish coating, and it can produce 2 
Million A4 sheets per day, providing the highest quality.



يعرفوننا
They know us



www.crystalpp.com


