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Overview
GrowDose  هي شركة لتنمية األعمال وتطوير المشاريع، 

تأسست يف تركيا عام 2021. 
يف GrowDose، نحن نعمُل بطريقتنا الخاّصة؛ إذ ال نقّدم لك 
الخدمات االعتيادية بطريقة تقليدية، وإنّما نرافقكم يف رحلة 

أعمالكم الشّيقة حتى نصل إىل النجاح الممّيز معاً. 

ولذلك، نحن نتبّنى مشاريعكم ونضيف *دوزنا* السحري من 
مجموعة التقنيات واالستراتيجيات المبتكرة لتطوير األعمال 

وتنميتها بطريقتنا الفريدة. 

مجّرد  نعيش  ال  كشركاء،  ألننا  شركاؤنا،  ندعوكم  أن  نفّضُل 
بكل  النجاح،  رحلة  نخوض  وإنّما  تقليدية،  عمل  عالقة 

تفاصيلها، معاً.

We don't just provide typical services for you, 
but we rather accompany your business to 
reach the ultimate success together.
 

For so, we adopt your projects and add our 
special dose of unique business development 
techniques. 

We’d love to call you our partner.
As partners, we won’t just do business, but we’ll 
grow together.

جرعة عملكم
للنجاح

للتطوير
YOUR BUSINESS DOSE OFللتنمية

Development

SUCCESS
DESIGN
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About Us

Our Mission

Our Journey

Our Dozers

Our References

من نحن

مهمتنا

رحلتنا

الدوزرية

شركاؤنا

GrowDose

 Business Consulting 

Growth Marketing

Commerce & E-commerce

Data Science

Digital Presence

Digital Presence

استشارات األعمال

تسويق النمو

التجارة والتجارة اإللكترونية

علوم البيانات

وجودك الرقمي

الدوز الكامل لمشروع متكامل

Our Services
خدماتنا

Contact Us

Careers

Social Media

تواصل معنا

الوظائف

وسائل التواصل االجتماعي

Get Dose’d
دوزك معنا

مــــن نـــــحـن



A
BO

UT
 U

S

NOT JUST BUSINESS

GrowDose is a business-growth company 
founded in 2021. 
In GrowDose, We don't just provide typical 
services for you, but we rather accompany your 
business to reach the ultimate success together.

For so, we adopt your projects and add our 
special components of unique business develop-
ment techniques through the most professional 
strategies and solutions.

working as a whole to provide you with the best 
dose of growth. 

لسنا مجّرد شركة
المشاريع،  األعمال وتطوير  لتنمية  GrowDose  هي شركة 

تأسست يف عام 2021. 
يف GrowDose، نحن نعمُل بطريقتنا الخاّصة؛ إذ ال نقّدم لكم 
الخدمات االعتيادية بطريقة تقليدية، وإنّما نرافقكم يف رحلة 

أعمالكم الشّيقة حتى نصل إىل النجاح الممّيز معاً.
 

ولذلك، نحن نتبّنى مشاريعكم ونضيف *دوزنا* السحري من 
مجموعة التقنيات واالستراتيجيات المبتكرة لتطوير األعمال 

وتنميتها بطريقتنا الفريدة. 

مجّرد  نعيش  ال  كشركاء،  ألننا  شركاءنا،  ندعوكم  أن  نفّضُل 
عالقة عمل تقليدية، وإنّما نخوض رحلة النجاح، بكل تفاصيلها، 

معاً.
مــــن نـــــحـن

هـــمــــتــــنـــــا
مـــ



WE'RE ON A MISSION TO CREATE THE 
BEST DOSE IN THE WORLD! 

We know that in a world full of businesses, we 
truly aspire trust, passion and partnership. Our 
mission is to help your business grow with us, 
not only as a business, but rather as a life-time 
project. 

We love to treat you as a partner, and treat your 
business like it's ours. 
So we provide you with the best most reliable 
services, as a part of our honest professional 
responsibility towards our partnership with you. 

نحن في مهّمة ابتكار أقوى دوز
 على الإط�ق!

والشغف  الثقة  إىل  نتطلّع  األعمال،  بصخب  مليء  عالٍم  يف 
لتنمو  مساعدتكم  هي  مهّمتنا  الحقيقية.  كات  والشرا
ليس  إليه،  تطمحون  الذي  االزدهار  وتحّققوا   بمشاريعكم  

فقط كمشروع عمل، وإنّما كمشروع حياة.
 

أنّه  على  مشروعكم  ونعامل  كشريكنا،  نعاملكم  أن  نحّب 
مشروعنا أيضاً.

كثرها مصداقية، كجزٍء   لذا نحُن نقّدم لكم أفضل الخدمات وأ
كتنا الفريدة. من مسؤوليتنا الصادقة تجاه شرا

هـــمــــتــــنـــــا
OUمـــ
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رحـــــــلـــــــتــــنـــــــا



O
UR

 JO
UR

NE
Y

NOT JUST HISTORY
Ten years ago, two young men met in their 
common exciting journeys of technology and 
business development. Through years, their 
journeys came across lots of new challenges 
with different success stories, business adven-
tures, and many memories, lead by their passion 
and experience in digital business develop-
ment. 

In 2021, these two young men finally decided to 
start their own new great story, so they started 
looking for talented dozers to join writing histo-
ry together, and spread the help and success 
among the world. 

Today, the story has found its heroes, awaiting 
for great many chapters to be written by unique 
partners; the story of business growth now has 
a name, and its name is GrowDose. 
GrowDose is not just history, it's the future of 
your business.

ليست مجّرد تاريخ
شابان  التقى  حين  سنوات،  عشرِ  قرابِة  منذ  قصتنا  تبدأ 
شغوفان بالتكنولوجيا وتطوير األعمال خالل رحلتهما الشّيقة 
يف  الشابّان  قابل  الكبير.  المستقبل  نحو  خطواتهما  أوىل  يف 
والكثير  النجاح،  وقصص  التحديات  من  الكثير  الرحلة  تلك 
من العقبات والمصاعب، ليصنعا من تجربة تطوير األعمال 

مغامرًة ال مثيل لها. 

يف 2021، قّرر الشابان أخيراً كتابة قصتهما الخاّصة، فانطلقا 
برحلة البحث عن "دوزرية" موهوبين ليكتبوا التاريخ سوياً، 

ولينشروا المساعدة والنجاح يف كل أصقاع األرض. 

شركاءها  بشغف  منتظرًة  أبطالها،  القصة  وجدت  اليوم، 
قصُة  باتت  أيضاً،  اليوم  الممّيزة.  فصولهم  إلضافة  الفريدين 

.GrowDose تطوير األعمال تحمُل اسماً كبيراً، عنوانه
أيضاً  نحُن  وإنّما  والنجاح،  المغامرات  من  تاريخاً  لسنا فقط 

مستقبُل أعمالك المذهل.

رحـــــــلـــــــتــــنـــــــا
الــــــــدوزريـــــــة



What makes a perfect dose? Our professional 
dozers. 
In GrowDose, we believe in the satisfaction of 
our team as a base for the satisfaction of our 
customers. 

We have the best, most professional creators, 
designers, developers, marketers, consultants 
and a wide range of the best skills out there 
who work passionately towards creative 
success.

We are not just a company, we are a 
community. 

ليسوا مجّرد موظفين
َمن العباقرة خلف الدوز المثايل؟ الدوزرية المحترفون! 

كمنطلق  الرائع  عملنا  فريق  برضى   GrowDose يف  نؤمن 
أساسي لرضى العمالء.

وصانعي  والمصممين  المشاريع  رّواد  كثر  أ هم  دوزريتنا 
المحتوى إبداعاً وشغفاً يف العالم.

 GrowDose مجـــتمع  نحُن  وإنّما  شركة،  مجّرد  لسنا  نحُن 
الفريد.

O
UR

 D
O

ZE
RS

الــــــــدوزريـــــــة

NOT JUST EMPLOYEES



Graphic Designers
مصممو الغرافيك

If graphic design was basketball, they 
would be the Micheal Jordans.

يجعلون من القرد غزاالً يف عيون الجميع.

Web Developers
مطورو الويب

Like, you know,
the geniuses.

هاكرز.. عباقرة!

Content Creators
صانعو المحتوى

Give our content creators any topic, 
and they will LITERALLY write the best content.

الخيُل والليُل والبيداُء تعرفهم.

Co-Founders
المؤسسون

The smart passionate ones 
behind the whole idea. 

أصحاب الدوز والمبدعون خلف ابتكاره.



OUR REFERENCES
شـــــــــركـــــــاؤنـــــا

خـــــــدمــــــاتــنـــــــا

LONG LIVE NATURE

kayport.comltech.sa aleplaur.com

prozatrade.com scentworld.cobtyintl.com

/https://ltech.sa /https://aleplaur.com /https://kayport.com

/https://www.scentworld.co/https://www.prozatrade.com/https://www.btyintl.com

dalvakum.com/https://dalvakum.com 1kmimarlik.com/https://1kmimarlik.com
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We are not just a regular marketing and service 
providers company. 
We care about you, and thus our services aim to 
accompany your business through its exciting 
journey to reach the growth you wish to achieve, 
with profession, trust, and love. 

For your success is our success. 

Not Just 

خـــــــدمــــــاتــنـــــــا ليست مجّرد

تسويق
تصميم

تطوير
محتوى

Marketing

Design
Development

Content Creation

نحُن لسنا شركة تسويق أو تصميم اعتيادية تقابلونها على 
خدمات  تقديم  شركة  مجرّد  أيضاً  ولسنا  يومياً،  اإلنترنت 

تقليدية. 
يف GrowDose، نحُن نهتُم بكم، ولهذا، فإن خدماتنا تهدُف 
إىل مرافقتكم يف رحلة تطوير عملكم الشّيقة حتى نستمتَع 
النجاح سوياً، بكّل ما تحمله رحلتنا من مهنية وثقة  بطعِم 

وحب. 

يف نهاية المطاف، نحُن نؤمن أن نجاحكم هو نجاحنا.



DO THAT?

HOW
DO WE
PRECISELY

بالـــضـبــط؟

كــيــــــف
نـــــــفــــــــــعــــــــل 
كـــــــــــل ذلـــــــك

ت الأعمال
شــارا

ســـــتــــ
ا



ق الـــــنــــمـو
ســـــــويــــــ
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We all have questions, but in GrowDose we do 
our best to find answers together.
 
We place a strong focus on enabling and 
sustaining growth in your business, and we 
believe that a solid basis is the key for future 
business development. To do so, we always 
make sure to work side by side with our business 
consultants, data analyzers, applying advanced 
practices to help find right answers and make 
the best professional decisions together.

One of our secret doses to help achieve the best 
growth in your business is comprehensive studies 
to map out various outlines. This process helps us 
to focus on what makes the most significant 
impact on the bottom line of any corporation. 
 

 ،GrowDose كلنا نملك الكثير من الأسئلة، لكّننا في
نبذل قصارى جهدنا للبحث عن أفضل الإجابات. 

لذلك، نحن نبدي اهتماماً خاصاً بعمليات تمكين مشاريعكم 
وتحقيق تنميتها المستدامة، ألننا نؤمن أّن األساس المتين 

لألعمال هو سّر نجاحها وتطويرها المستقبلي. 
نعمُل خطوة بخطوة مع أمهر مستشاري األعمال ومحلّلي 
كثر األساليب تقدماً حتى نجد أبرز اإلجابات  البيانات، لنطّبق أ

ونصنع أفضل القرارات سوياً. 

هل بإمكانكم أن تحفظوا سّراً؟ 
دراساتنا  هو  األمثل  بالشكل  أعمالكم  لتنمية  السّري  دوزنا 
نتائج  استخالص  على  تساعدنا  التي  الشاملة  المعّمقة 
تحديد  من  الفريدة  العملية  هذه  تمكّننا  ومتعّددة.  واسعة 
شركة،  أيّ  عمل  يف  األكبر  التأثير  تحقق  التي  المعطيات 
تحقيق  على  واألقدر  األقوى  هي  تدخالتنا  تكون  وعليها، 

نجاحكم الكبير.

ت الأعمال
شــارا

ســـــتــــ
B ا
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You can't find the right dose without 
experiments!
 
And that's why we design and conduct experi-
ments to optimize and improve the results of any 
targeted area in your business. Through so, we 
help to increase your metrics with our advanced 
growth marketing methods which can be utilized 
to achieve growth and scalability. 

Each business is unique to us, and that's why we 
develop highly personalized techniques and 
campaigns that seamlessly reach your targeted 
users across multiple channels that your business 
rely on. This helps you follow your user's own 
behavioral cues by planning special strategies 
that will optimize growth for your business. 

لا يمكنكم أن تحصلوا  على الدوز المثالي 
بدون تجارب!

لتحسين  التجارب  من  العديد  ونطّبق  نصّمم  نحن  ولهذا، 
وتطوير النتائج يف جميع مجاالت عملكم. 

نساعدكم من خالل هذه العملية يف رفع نسب نجاحكم عبر 
أساليبنا المتقّدمة يف تسويق النمو، وهو ما نعتمده لتحقيق 

التوّسع والتنمية الشاملة يف مشاريعكم. 

والفريدة،  الخاّصة  قيمته  يحمل  لنا  بالنسبة  مشروع  كّل 
تناسب  وحمالت  تقنيات  تطوير  على  نعتمُد  ولذلك 
عمالئكم  إىل  لتصلوا   الخصوص  وجه  على  مشروعكم 
عليها  تعتمدون  التي  المنّصات  جميع  عبر  المستهدفين 
العميل  سلوكيات  فهم  يف  األمر  هذا  يساعدنا  عملكم.  يف 
عبر تخطيط استراتيجيات فريدة من شأنها أن تحّسن نمو 

عملكم على نطاق واسع وشامل.

ق الـــــنــــمـو
ســـــــويــــــ
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ت
تحليل البيانا

We'll help you sell values, and not only prod-
ucts. A part of our strategic thinking is to 
think about the dose as a whole; the bigger 
picture of any commercial business.
 
We help you to have the right products, ensuring that 
buyers can find them and know the value behind them 
to purchase with trust. 

As you know, commerce and E-commerce have 
become a highly competitive field with multiple chan-
nels and business models. They can be done online, on 
the phone, face to face, and on desktops, mobiles, 
and tablet devices. 
We are quite aware of that, and so we make sure that 
your business has an all-in-one strategy. This way, 
you'll gain a unique relationship with your customers, 
so they can find your products no matter where you 
are. 

Your customers are our customers; we focus on who 
they are, what they want and need, how much they 
are willing to pay, and how to best preserve a good 
relationship with them.

جزٌء من التفكير الاستراتيجي الذي نعتمد عليه 
برؤية  الدوز  إلى  النظر  هو   ،GrowDose في 
لعملكم  الشاملة  الصورة  نرى  نحُن  متكاملة؛ 

التجاري من كل جوانبه.

 إذ نسعى لمساعدتكم على اقتناء المنتجات الصحيحة، مع ضمان 
خلفها  الحقيقية  القيم  ومعرفة  إليها  الوصول  على  عمالئكم  قدرِة 

ليتّموا عملية الشراء بكامل الثقة والحماس.

ذا  أصبح  قد  اإللكترونية  والتجارة  التجارة  مجال  أن  جميعاً  ندرُك 
تنافسية عالية مع عدد كبير من المنّصات المتاحة وقوالب العمل 
على  التجارة  ممارسة  ممكناً  بات  فاليوم،  تطبيقها.  يمكن  التي 
اإلنترنت من خالل الهواتف واألجهزة المحمولة، كما هو األمر بالنسبة 

لتطبيقها على األرض من خالل المقابالت المباشرة. 
ال تقلقوا، نحن مدركون لذلك بشكل كامل! 

ولذلك، نضمن أن يملك عملكم استراتيجية تطوير كاملة ومتكاملة، 
تمكّنكم من بناء عالقتكم الفريدة مع العمالء، وتمكّنهم من إيجاد 

منتجاتكم مهما اختلفت الطرق وتوّسعت المنصات.

نهتُم  أيضاً؛  المطاف، نحن نؤمن أن عمالءكم هم عمالؤنا  نهاية  يف 
بهم، ونحاول أن نعرفهم بطريقة صادقة وحقيقية. نسعى لمعرفة 
مقابل  المال  لدفع  استعدادهم  ومدى  يحّبونه،  وما  يحتاجونه  ما 

الحصول على خدمة معّينة، لنصون عالقتنا بهم بالطريقة المثلى.

COالتجارة والتجارة الإلكترونية
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What is a dose without a great data 
science?
 
We know how important data science has 
become, as it can be one of the best compo-
nents to significantly improve any business's 
decision-making.
 It helps us better understand how to accompa-
ny customers through the marketing journey. 

Services we provide in the business growth 
data science include customer segmentation, 
where we get involved into knowing more about 
your customers characteristics. Along with 
in-depth strategies analysis, key business statis-
tics, and market research. 

As we said, each business is unique to us.That's 
why we can develop a special advanced 
business plan that matches your project's needs 
precisely, because we always endeavor to 
exceed your expectations.

مــــــــــــــا هــــــــــــــــــو الــــــــــــــــــدوز بــــــدون 
تحلي�ته؟ 

عملية  تحملها  باتت  التي  األهمية   GrowDose يف   نعي 
تحليل البيانات يف عصرنا الحايل، إذ صارت واحدة من أفضل 
القرارات بشكل ملحوظ ضمن  تطوير عملية صنع  أساليب 

كافة األعمال والمشاريع. 
يساعدنا تحليل البيانات على تطوير فهمنا للعمالء، وبالتايل 

مرافقتهم ضمن رحلة تسويٍق شّيقة ومختلفة.
 

 تتضمن خدماتنا يف مجال تطوير األعمال عبر علوم البيانات 
على  التعرّف  يف  نركّز  وفيها  العمالء؛  فئات  تحديد  من  كّل 
عمالئكم عبر تحديد خصائصهم بدّقة. إضافًة إىل تحليل عميق 
المتعلّقة  واألبحاث  األساسية  واإلحصائيات  لالستراتيجيات 

باألسواق الحالية والمنافسة. 

ولذا  وممّيزاً،  فريداً  كّل مشروٍع عمالً  نعتبر  نحن  قلنا،  فكما 
فإنّنا نصّمم خطة عمل متقّدمة تناسب احتياجات مشروعكم 

خّصيصاً، ألننا نسعى دائماً لنفوق توقعاتكم.

ت
تحليل البيانا
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We are also the Beauty Salon of your 
digital presence! 

We help you look fantastic, not only in our eyes, but in 
everyone's. So we provide you with the most profes-
sional all-in-one dose of your brand's digital 
presence, including the perfect website design and 
development, and the most creative social media 
designs, engagement, marketing and campaigns. 

This is not a just a regular marketing service you run 
into online; all our processes and decisions are made 
upon deep studies of your brand's unique 
characteristics. We dig deep to know your audience 
and your ideal buyer persona and reach out to them 
the way they love, we value your values, and commit 
to your vision, so we create the best personalized 
strategies to introduce you in the greatest possible 
way. 

Stand out and top up the results with our most profes-
sional SEO based content, super powerful marketing 
strategies and ppc management, and of course, our 
most fantastic designs; Become the trend of the 
online world with the best reputation out there. 

لحضوركم  التجميلي  الصالون  أيضًا  نحن 
الرقمي الممّيز! 

نساعدكم يف GrowDose  لتبدوا بمظهرٍ رائع على اإلنترنت، ليس يف 
عيوننا فقط، بل يف عيون الجميع. 

مثالية  بطريقة  الممّيز  التجارية  عالمتكم  حضور  دوز  لكم  نقّدم  لذا، 
كثر  أ مع  رائع،  إلكتروين  موقع  تصميم  من  بدءاً  عالية،  واحترافية 
إىل  إضافًة  وإبداعاً،  ابتكاراً  االجتماعي  التواصل  وسائل  تصاميم 
اإلعالنية  والحمالت  التسويق  ومهارات  العمالء  مع  القّيم  التفاعل 

التي تفوق التوقعات. 

اإلنترنت،  على  تجدونها  كالتي  تقليدية  تسويق  خدمُة  ليست  هذه 
ففي GrowDose، كل العمليات والقرارات ُتّتخذ بناًء على دراسات 
معّمقة لعالمتكم التجارية بخصائصها الفريدة. نبحُث بشغٍف لنعرف 
جمهوركم المستهدف وشخصية عميلكم المثايل، لنبني عالقًة رائعة 

مليئة بالحب والثقة، بالطريقة التي يفضلونها بالتحديد. 
وأهم� ما يف األمرِ هو أنّنا نقّدُر قيمكم، ونحترم رؤيتكم، لذا فإنّنا نبتكر 
أفضل استراتيجيات لعملكم على وجه الخصوص، لتبدوا أمام الجميع 

بأعظم طريقة ممكنة. 

تمّيزوا بعملكم الفريد وتصّدروا قائمة النتائج مع أفضل محتوًى مراٍع 
تسويقية  استراتيجيات  بأقوى  والممزوج  البحث،  محركات  لجميع 

كثر التصاميم إبداعاً على اإلطالق.  وأ
االجتماعي  التواصل  وسائل  على  الناس  حديث  عملكم  فْليصبْح 

كأفضل عمٍل بألمع سمعة بين جميع الصفحات!
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Our ultimate service that gives your idea 
the dose of life! 

Your one idea can turn into your new successful 
project with our all-in-one service. We help you 
turn your thoughts into action, and give your 
ideas the right does of life, starting from the 
brand name, logo, guide and digital presence, 
moving step-by-step with you with the real job 
of legal paper works and establishment, all 
based on our full-pack professional services, 
until we reach the ultimate success together. 

With this pack, you'll not only grow your business, 
but you'll even have the opportunity to start from 
scratch, and grow with us with only one creative 
idea.

دوز  فكرتكم  تعطي  التي  الخارقة  خدمتنا 
الحياة! 

هل تمتلكون فكرَة مشروٍع مميزة؟ هذا كل ما تحتاجونه، ألننا 
يف  GrowDose نعمل على تحويل فكرتكم إىل أروع مشروٍع 

على اإلطالق. 
فكرتكم  يف  تبّث  التي  المتكاملة  الخدمة  هي  هذه  خدمتنا 
الحياة التي تحتاجها لتبصر النور، بدءاً من اختيار أفضل اسم 
هذا  وليس  الفريد.  والشعار  البصرية  الهوية  وتصميم  فّني 
وأوراق  إجراءات  من  تحتاجونه  ما  كل  يف  نرافقكم  إذ  فقط، 
قانونية لتضعوا اللبنة األوىل من مشروعكم على أرض الواقع. 

عبر حزمتنا الشاملة، لن تتمكّنوا من تطوير مشروعكم فقط، 
بل بإمكانكم أن تبدؤوا معنا من الصفر، لنصل معاً إىل ذروة 

النجاح المطلقة التي تبدأ من فكرة واحدة فقط.

شروع متكامل
PRالدوز الكامل لم
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دوز التواصل الاجتماع

قد نبدو رائعين وهذا صحيح، 
لكنّنا أيضًا مفيدون جدًا

تابعونا على وسائل التواصل االجتماعي لتكونوا أول 
المستفيدين من طريقتنا الممّيزة يف نشر المعلومات 
المتعلّقة بمجال األعمال مع #دوز_التطوير و #دوز_

التسويق و #دوز_الميديا و #دوز_المعلومات. 
سوف تستمتعون بمتابعتنا.

YOU KNOW, WE ARE NOT JUST 
COOL, WE ARE ALSO VERY 
USEFUL

Follow Us on our Social Media Platforms to 
get the best doses of Business Growth, 
Media, Marketing and Information from 
around the world.
You’ll enjoy it.
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هل توّد الانضمام إلى
 فريق الدوزرية الرائع؟

كن جزءًا من مجتمع الدوزرية العظيم

كثرها إبداعاً واحترافية. نحتضن أبرز المواهب وأ

ستغنينا بخبراتك، وسنغنيك بخبراتنا

تفاخر أمام أصدقائك
ً بالطبع، ستبدو رائعاً أمام أصدقائك حين تكون دوزرياً أصيال

استمتع بحياتك
نقّدر المواهب وأوقات الفراغ والصحة النفسية.

ستجد لدينا مساحتك اآلمنة لإلبداع مع نظام دوامنا المرن

لتتمكن من االستمتاع بحياتك

WANT TO JOIN OUR 
CLUB OF DOZERS?

BE A PART OF THE BEST 
PROFESSIONAL COMMUNITY.
We have the best, most creative dozers in the 
world.
Your experience will add up to us as much as 
you’ll gain from our experiences.

ACT COOL IN FRONT OF YOUR FRIENDS.

Yup, you’ll get to enjoy our success and feel cool 
about it

TREAT YOURSELF LIKE YOU ARE AT HOME.
GrowDose is the home of talents.
You can work remotely and enjoy your job.

البيت بيتك
بإمكانك العمل معنا من منزلك مع فراشك المريح وكوب القهوة 

خاصتك لتبهرنا بأقصى إبداعاتك "على رواق"

ENJOY YOUR LIFE.
We appreciate creativity, leisure time, and 
psychological health.
Our place is a very safe place with its 
resilient time of work and comfortable atmo-
sphere



CONTACT US
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أو  أسئلة  لديكم  كانت  التواصل معنا يف حال  تترّددوا يف  ال 
تساؤالت.

سنكون سعداء جداً بالتواصل معكم يف أقرب وقت ممكن.
دوزنا  ألن  السّري،  دوزنا  حول  يتمحور  سؤالكم  كان  إذا  إّال 

السّري.. سري للغاية!

مستعدون للحصول على دوزكم؟
Don’t hesitate to contact us if you have any 
questions, and we will be delighted to get in 
contact with you as soon as possible.
Unless of course if your question was about our 
secret dose, because, you know, it’s a SECRET.

READY TO GET DOSE’D?

+90 552 883 97 75
+966 55711 43  98

/growthdose@ Info@GrowDose.com

www.GrowDose.com
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