“

“

THROUGH THE RICH HERITAGE OF THE ARAB MUSIC CULTURE
WE CONNECT, UNITE AND ENTERTAIN

،من خالل التراث الفني العربي الغني بالثقافة املوسيقية
نتواصل ونتوحد ونفرح

Double Eight Production has been established as an event management company
since 1985 founded by Michel Hayek. Throughout the years the company
has diversified and branched out into multiple sectors of the entertainment
industry including artist management, concerts, festivals, weddings, conference
organization, sound and light, marathon events, catering services and staging all
carried out at an international scale.
With over three decades of experience Double Eight Production has established
a long standing reputation for organising top tier events.

 على يد1985 مت تأسيس شركة دوبل ايت بروداكشن كشركة لتنظيم احلفالت منذ عام
 تنوعت الشركة وتفرعت على م ّر السنني لتشمل قطاعات.مؤسسها السيد ميشال احلايك
أخرى متعددة يف حقل الفنون والترفيه منها إدارة أعمال عدة فنانني وتنظيم حفالت
 باإلضافة لتنظيم املهرجانات وحفالت الزفاف، أستراليا، الشرق األوسط،يف لبنان
واملؤمترات والصوت واإلضاءة وأحداث املاراتون وخدمات تركيب املدرجات واملسارح
.وتقدمي الطعام باحترافية عالية
 سمعة جيدة يف، بعد أكثر من ثالثة عقود من اخلبرة،أسست شركة دوبل ايت بروداكشن
.التنظيم واإلدارة على أعلى املستويات

ARTIST MANAGEMENT

MC PRESENTERS

Artist Management
Double Eight Production proudly presents a
network of the finest artists from the Middle East
and Internationally. Double Eight Production
is connected with artists and through our
management all arrangements can be carried
out for concerts, private events, festivals and
weddings.
With a long standing reputation in the Arabic music
industry we pride ourselves with our relations
with exemplary singers, musicians and bands.

إدارة أعمال

تتواصل الشركة مع نخبة كبيرة من الفنانني احملليني
 وترتبط بإدارة أعمال فنانني محليني.والعرب والدوليني
وبذلك ومن خالل هذه العالقات نؤ ّمن جميع الترتيبات
للحفالت واملناسبات العامة واخلاصة واملهرجانات
.وحفالت الزفاف
بعد أكثر من ثالثة عقود من تنظيم احلفالت تفتخر
شركة دوبل ايت بروداكشن بعالقتها الوطيدة مع أبرز
أسماء جنوم الوطن العربي وذلك من خالل الثقة
املتبادلة واحترامنا لتقدمي الفنان مبظهر راقي والئق
.لشخصه وفنّه
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MC Presenters
Hosts and MC presenters can be contacted
through the Double Eight team. We accommodate
specific presenters to fit each individual event. Our
longstanding heritage in successful events has
provided us with the knowledge to curate each
event uniquely.

مقدموا البرامج

تتعاقد شركة دوبل ايت بروداكشن مع مذيعني ومذيعات
.لتقدمي كافة الفعاليات من مهرجانات ومؤمترات وأفراح
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Staging Services
Staging and event arrangement services are also
carried out by Double Eight Production. Every
location is unique and is strategically mapped
out by our team in order to create a strong
foundation for any event. Mapping, Installation
and Dismantling will he handled by industry
professionals ensuring a prodigious infrastructure
to carry the event.

املدرجات واملسارح

حترص شركة دوبل ايت بروداكشن على خصوصية كل
حفل إذ تع ّمد على إنشاء موقع استراتيجي لكل حدث
،ويتولى متخصصون يف هذا القطاع برسم النموذج
 والفك لضمان املتانة، التركيب،تخطيط اخلرائط
.واجلودة وسالمة احلضور
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Sound and Light
Double Eight Production provides experienced
sound and light engineers and technicians and all
necessary materials to deliver creative solutions
for all events. The equipment will be customized to
best fit the designated venue and meet the needed
requirements.

الصوت واإلضاءة

توفر شركة دوبل ايت بروداكشن أحدث التقنيات يف
اإلضاءة والصوت وذلك باعتمادها أجدد املعدات
 يوفر فريقنا املتخصص.والتكنولوجيا يف هذا املجال
جتربة منفردة لكل عمل مع بناء هيكلية صوت وإضاءة
خاصة لكل مناسبة وذلك لتمكني املستمع والفنان
.بالتمتع باحلدث
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Weddings
Double Eight Production manages weddings aiming to exceed expectations for
couples. Our services cover the event in its entirety. We specialize in creating
unique and luxurious wedding experiences allowing a perfect atmosphere for
the union of the couple.
Our services include:
•
•
•
•
•
•
•

Entertainment such as zaffe, artists and bands, entertainers, DJ
Bride and Groom pre-wedding celebrations
Catering
Photography
Sound and Light
Fireworks
Decorations such as flowers, furnishings and kousha

حفالت الزفاف

 نحن.تنظم شركة دوبل ايت بروداكشن حفالت الزفاف التي تتجاوز توقعات األزواج
متخصصون يف تصميم حفالت زفاف فريدة وفاخرة مع خبرة يف التنفيذ ما يهيئ ج ّو
.من الراحة والثقة عند الزبون
:خدماتنا تشمل
DJ ، العازفني وفرق االستعراض، الفنانني،• الترفيه مثل الزفة
 ليلية العروس والعريس، اخلطبة:• احتفاالت ما قبل الزواج
• تنسيق وتقدمي الطعام
• التصوير
• الصوت واإلضاءة
• ألعاب نارية
 الكوشة، املفروشات اخلاصة باملناسبات، زهور:• ديكور
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Conferences
Conferences and seminars are imperative to
businesses, therefore Double Eight Production has
dedicated a team specialized in creating a foolproof
favourable atmosphere for any conference. Our
team covers the event in its fullness providing live
translation, microphones, led screens, screens,
and all special requirements.

املؤمترات

إن املؤمترات والندوات جانب أساسي للشركات ولذلك
خصصت شركة دوبل ايت بروداكشن فريق مالئم وذوي
خبرة بهذا املجال مع تقدمي كافة اخلدمات كالترجمة
 الشاشات الكبيرة وكافة، مكبرات الصوت،الفورية
.االحتياجات اخلاصة بكل ندوة
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Marathon
Some of the world most anticipated sports event is
the Marathon, Double Eight will insure organizing
this event will attract people from all over the
country and the world giving the opportunity
to athletes and non athletes to enjoy a fun and
creative event.
Whether your goal is a Marathon, Half Marathon,
or an Ultra Marathon, Double Eight is truly the
company to execute it.

ماراتون

من الفعاليات الرياضية األكثر ترقباً يف العالم هي
 وتضمن الشركة من خالل تنظيم هذا احلدث،املاراتون
 وذلك مينح،بجذب الناس من جميع أنحاء البالد والعالم
فرصة للرياضيني وغير الرياضيني باالستمتاع باحلدث
 نصف ماراتون،بغض النظر إن كان هدفك هو ماراتون
 دوبل ايت بروداكشن هي الشركة،أم الترا ماراتون
.لتنفيذ ذلك
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Previous Events
Double Eight Production is proudly linked to iconic artists of the Arab nations.
Recording artists, musicians, entertainers, celebrities and bands can be contacted
through Double Eight Production. Together with these artists we provide elite
entertainment experiences.
Internationally, the company has organized events in the Middle East and
Australia. These events are organised thoroughly by the Double Eight team. Our
Team consistently reinforces excellence into every event no matter its scale.
Previous events have taken place at superior venues such as Phoenicia
Intercontinental Beirut, Hilton Habtoor, Casino du Liban and Le Royal Dbayeh in
Lebanon and the Sydney Opera House, Melbourne Convention Center, Sydney
Olympic Park, Sydney Convention Center and Stars on Board Cruise in Australia,
Emirates Palace Abu Dhabi, Hilton Dubai in United Arab Emirates.
Festivals are also part of our entertainment experience. Previous festivals include:
Ehdeniyat, Tripoli International Festival, Dbayeh International Festival, Jezzine
International Festival, Kartaba International Festival, Zahleh International
Festival, Faqra International Festival in Lebanon, Al Ain Festival, Abu Dhabi
Festival, Emirates National Day 40th, 41st & 42nd in Abu Dhabi, Em El Qiwan
Festival in U.A.E to name few.
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حفالت ومهرجانات سابقة

 توفر.تفتخر شركة دوبل ايت بروداكشن بارتباطها الوثيق بأهم فنانني الوطن العربي
الشركة خدمة التعاقد مع جميع الفنانني واملوسيقيني واملشاهير العرب جلميع املناسبات
 نحرص على تقدمي مستوى رفيع من احلرفية يف الترفيه جنباً بجنب.اخلاصة والعامة
.مع النجوم
 نظمت الشركة فعاليات يف الشرق األوسط وأستراليا وهذه احلفالت،على الصعيد الدولي
عال يف كل
ٍ  الذي يتميز مبهن ّيه واحتراف،واملهرجانات كانت من تنفيذ فريق دوبل إيت
.حدث بغض النظر عن حجمه
،أقامت الشركة فعاليات سابقة يف أه ّم املراكز احمللية مثل فندق انتركونتيننتال فينيسيا
 دار األوبرا: كازينو لبنان يف لبنان ويف املراكز الدولية، فندق لو رويال،فندق هلتون حبتور
 «ستارز، مركز سيدني للمؤمترات، سيدني أوملبيك بارك، مركز ملبورن للمؤمترات،سيدني
 فندق هلتون دبي، قصر املؤمترات ابوظبي.أون بورد» رحلة بحرية مع النجوم يف أستراليا
.يف االمارات العربية املتحدة
:ً إذ نظمت الشركة العديد منها محليا،ًوللمهرجانات حصة أيضا
 مهرجانات جزين، مهرجانات طرابلس الدولية، إهدنيات،مهرجانات ضبية الدولية
. مهرجانات فقرا الدولية، مهرجانات زحلة الدولية، مهرجانات قرطبا الدولية،الدولية
، مهرجان أبو ظبي، مهرجان أم القيوان، مهرجان العني:ويف االمارات العربية املتحدة
. على سبيل املثال وليس احلصر. يف أبو ظبي42 ،41 ،40 العيد الوطني اإلماراتي

www.double8.me - info@double8.me

