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المتحدة للطباعة والنشر

- إحــدى شــركات أبوظبــي ل�عــالم - وهــي 
فــي  الرائــدة  الشــركات  أكبــر  مــن  واحــدة 
مجــال الطباعــة والنشــر فــي دولــة ا�مــارات 

ا�وســط.  الشــرق  ومنطقــة 
ــز وتخطــي  ــ� لتحقيــــق التميــ - نســــعى دائمـ
تقديــم  خــــالل  مــــن  عمالئنــــا  توقعــــات 
جميــع  فــي  الجــــودة  مــن  عــال  مســــتوى 

الطباعــة. مجــاالت 
- يتمتــــع فريــق العمــل بإحترافيــــة عاليــــة 
بمــا لديهــــم مــن خبــــرة طويلــــة فــــي مجــال 
ــل،  ــاء العمي ــم إرض ــر ، وهدفه ــة والنش الطباع
لذلــك موظفونــا هــم القيمــــة ا�ســتثمارية 

ــتقبلية . ــا المس ــاس رؤيتنــ ــة وأســ الحقيقي

رؤيتنا 

نسعى لنكون رّواد� في هذه الصناعة من خالل:

إلــى  والتطلــع  لدينــا  والموظفيــن  عمالئنــا  ثقــة  كســب 
المســتمر. التطــور 

ــع  ــي جمي ــة ف ــودة العالمي ــر الج ــق معايي ــعي لتحقي الس
النظــم والعمليــات التــي مــن شــأنها أن تزيــد عمالئنــا قيمًة.
علــى  للتشــديد  وبيئيــة  مســتدامة  منتجــات  توفيــر 
علــى  الحفــاظ  فــي  للشــركات  االجتماعيــة  المســؤولية 

البيئــة.

  •

  •

  •

جمع فريق من الخبراء من 
تخصصات مختلفة.

.ºتشكيل فرق تنفيذية فّعالة جد

تقديم منتجات عالية المستوى.

السعي للتمّيز باستمرار.

,, مهمتنا 



نقــوم بطباعــة مطبوعــات ذات عناويــن 
رائــدة فــي عالــم الصحافــة مثــل :  

ــاد، مـجلـــــة ماجـــــد،  صـحـيـفــــــة االتـحــــ
مجلــة زهــــرة الخليــــج ، مجلــة ناشــــيونال 

ــة.  جيوغرافيــــك العربيــ
كما نقوم بطباعــــة الكتــب المتخصصــة 
خاصــــة  طباعــــة  تقنيــات  تتطلــب  التــي 

ــل :- ــا مثــ �نتاجه
الورنيــــش، البصمــــة الذهبيــــة، النقــــش. 
الديبوزينــق، التشكيل ، الخياطــة، الحافــة 
الطباعــــة  بالليــــزر،  القطــــع  المذهبــة، 
علــــى  البنفســــجية  فــــوق  با�شــــعة 

الكتــب.  أغلفــة  و  والجلــــود  المعــادن 
           

- الصحف

- المجالت والكتيبات

- المواد التسويقية

- الكتب 

- الدالئل

- المجلدات والمنشورات

- الطباعة الرقمية

المنتجات

Newspaper Printing

We are printing 6 daily and 6 weekly newspapers in 

Arabic and English, Local and International. We print 

approximately 1 million impressions daily on state-of-

art technology Newspaper printing machines. We print 

around 85 different magazine titles with an average of 

500,000 copies every month.

We have done some prestigious specialty books with all the special 

print operations like Reticulation Varnish, different classes of Spot UV 

(Glitter, Relief, Texture, Gloss & Matt), Hot Stamping Foil, Embossing 

and debossing, Die-cut, Section Sewing, Slip Case with special thread 

finish, Edge Gilding, Laser cutting, Metallic UV Printing & Leather 

Bound Hard-casing. Following books have been printed with these 

applications - Sheikh Zayed Mosque book, Mecca Book, Sultani Book 

along with Slip cases, Beut allah Book, Simply Abu Dhabi, National 

Geography Annual Book etc.

Newspaper printing is the heart of UPP’s core strength. Our 

highly trained personnel, together with our state-of-the-art 

newspaper printing equipment, are producing full colour 

newspapers to award winning quality and in the most cost 

efficient manner. Our biggest publication names include 

Al Ittihad, The National, Financial Times, Al Roeya, etc.

تعــــد الطباعــــة جوهــــر القــــوة ا�ساســــية لشــــركة المتحــــدة للطباعــــة والنشــــر، جنبــ� إلــى جنــب مــع 
وجــود موظفيــن محترفيــن ومدربيــن تدريبــ� عاليــ�، مــع إمتــالك الشــركة معــدات الطباعــة الحديثــة 

ــودة. ــهادات الج ــى ش ــزة عل ــة والحائ ــوان الكامل ــف با�ل ــاج الصح ــى إنت ــادرة عل الق

الطباعة: 



   w

طباعة الكتيبات والمجالت 
نقــوم بطباعــة العديــد مــن المطبوعــات ذات الجــودة العاليــة بمختلــف 

ا�حجــام.
 كمــا نقــوم بتقديــم خدماتنــا المتميــزة فــي الطباعــة لعمالئنــا فــي 

الخــارج بأســعار تنافســية. 

نقــدم خدماتنــا للعديد مــن القطاعات 
والهيئــات مثل : 

 
الدوائر والوزارات الحكومية 

الشركات الخاصة
قطاع التعليم

قطاع المال
ا�فراد

الطباعة التجارية

نطبع مايزيد عن 40 مليون نسخة سنوي�. 

طباعة صناديق وعلب الهدايا

تصميــم وتنفيــذ وطباعــة علــب الهدايــا الفاخــرة 
الجلديــة والورقيــة مــع امكانيــة عمــل أدراج مطبوعــة 

ومذهبــة .
نســتخدم أجــود أنــواع الخامــات الجلديــة والورقيــة 
التمــور،  للكتــب،  الفاخــرة  الصناديــق  تصنيــع  فــي 

والهدايــا. المجوهــرات  الشــيكوالته،  العســل، 

-

-

 40
مليون

طباعة ا»عالنات 
بأحــدث  مجهــز  ا�عالنــات  لطباعــة  مخصــص   قســم  لدينــا 
ــة  ــواع مختلف ــة أن ــة طباع ــع إمكاني ــة، م ــدات وآالت الطباع مع

مــن ا�عالنــات علــى الــورق مثــل :
ورق ا�رت، الورق المغلف، شرائط البوليستر

ورق الجــدران وذلــك لتغطيــة المســاحات ا�عالنيــة الكبيــرة 
ــرات،  ــات، الكاونت ــالت،  البناي ــة، المح ــروض التجاري ــل:- الع مث

ــارض.  المع

 -1
-2

,,

,,



1000

المميزات التنافسية 

السعة 
المتحــدة للطباعــة والنشــر (UPP) لديهــا أحــدث المعــدات 
ذوي  موظــف   1000 مــن  أكثــر  مجموعــة  تديرهــا  التــي 
المهــارات العاليــة ، ممــا يتيــح لنــا فــرص ا�نتــاج والتوزيــع 

محليــ� ودوليــ� و التصديــر إلــى أي مــكان فــي العالــم.

عمالئنا

UPP











www.usp.ae



المتحدة للطباعة ا�منية 

هــي إحــدى مؤسســات المتحــدة للطباعــة والنشــر التابعــة �بوظبــي 
ل�عــالم وتعــد واحــدة مــن أكبــر المطابــع ا�منيــة فــي الشــرق ا�وســط 
المؤسســات  إحتياجــات  لتلبيــة  ا�منيــة  الطباعــة  فــي  المتخصصــة 
المصـرفـيــــــة والحـكـومـيـــة وشــركات ا�تصــاالت وشــركات التجزئــة 
والضيافــة والنقــل وغيرهــا مــن الصناعــات التــي تســعى إلــى ضمــان 

الحمايــة ا�منيــة لعمالئهــا.

مهمتنا
كل شيء عن الشغف.

الشغف بأعمال جادة مثل الطباعة ا�منية.
الشــغف للبقــاء فــي صــدارة لعبــة التكنولوجيــا المتغيــرة 

باستمرار.
الشــغف بتحقيــق المعاييــر العاليــة التــي وضعتهــا جهــات 

التصديق.
الشغف بفهم تعقيدات كل عميل وكل صناعة.

الشغف بتقديم منتج عالي الجودة يوًما بعد يوم.
الشــغف لتحقيــق الوعــد �نــه عندمــا تكــون متحمًســا 

لعملك ، يكون كل شيء ممكًنا.

فريقنا 

ــا  ــة لم ــة المتكامل ــات ا�مني ــر الخدم ــة توف ــة ا�مني ــدة للطباع المتح
ــور  ــة التط ــة فائق ــدات أمني ــرف ومع ــدرب ومحت ــن كادر م ــه م تملك
 ºــرور ــة وم ــات التعبئــ ــا بخدم ــات ودعمه ــم البطاقــ ــن تصميــ ــدًء م ب
ــز  ــق مرك ــن طري ــم ع ــى متابعته ــوًال إل ــك ووص ــى عمالئ ــا إل بتوزيعه

خدمة المتعاملين لضمان أعلــى درجــات الجــودة.

رؤيتنا

لــن يقتصــر مســعانا علــى الصناعــة أو الجغرافيــا. ولــن 
إلــى  سنســعى  قيــًدا.  التكنولوجيــا  منصــة  تكــون 
ا�مــام مهمــا كان الحــل معقــًدا. إذا كان ا�مــر يتعلــق 

ــات بحلول الطباعة ا�منية ، فسنقوم بإنجازها. ــة البطاق ــة لطباع ــكارات التكنولوجي ــل ا�بت ــدث وأفض ــدم أح • نق
الذكية. 

• نمتلــك شــهادات وإعتمــادات مــن جهــات إعتمــاد دوليــة تمكننــا مــن 
طباعة كافة أنواع المنتجات ا�منية لمختلف القطاعات .

ــورة  ــا متط ــة ذات تكنولوجي ــدات طباع ــه مع ــم ب ــرح ضخ ــك ص • نمتل
لضمان الجودة.



   

طباعة بطاقات ا»تصاالت 

يثــق بنــا أكبــــر مشــــغلي شــــبكات الهاتــــف الجــــوال فــــي المنطقــــة علــــى إدارة بياناتهــــم 
ــث  ــن حي ــم م ــر منتجاته ــالل تطوي ــن خ ــة م ــي الطليع ــاء ف ــى البق ــاعدهم عل ــة ونس الهامــ

تخطيــط المنتــج وطباعته وتسليمه.
 GSM/CDMA كامــــًال لتخصيــص بطاقــــات ºشــــركاؤنا االســــتراتيجيون مجهــــزون تجهيــــز
مــــن خــــالل نظــــام إنتــــاج مَميكــن بالكامــــل لتجنــــب إمكانيــة حــدوث إزدواجيــة أو فقــدان 

للبطاقات أو البيانات .

طباعة البطاقات المصرفية ودفاتر الشيكات

نقــدم مجموعــة حلــول تدعــم منتجاتنــا بــدًء من التصميــم مــرورº بالتعبئــة والتغليــف ووصوًال 
إلى التوزيع داخل وخارج الدولة.

لدينــا كامــل ا�مكانيــات لتلبيــة إحتياجــات المنظمــات الماليــة المختلفــة فــي المنطقــة مــع 
ضمان السرية التامة للبيانات  والمستندات 

خدماتنا 
طباعة البطاقات التسويقية 

نقــوم بطباعــة كافــة أنــواع بطاقــات الــوالء وبطاقــات الهدايــا 
مــع  لتتناســب  المشــفرة  ا�كــواد  ذات  التســويقية  والعضويــة 

مختلف فئات عمالئك

طباعة البطاقات التعريفية الحكومية

نمتلــك كافــة ا�جــراءات ا�منيــة العالميــة لضمــان ســرية البيانــات 
وحمايــة المســتندات وذلــك بطباعــة البطاقــــات ذات الصفــات 
ا�منيــة العاليــة، ونشــترك مــع موردينــا لطباعة جميع المســتندات 

ا�منية مثل:
جواز السفر ا�لكتروني 

البطاقات التعريفية الحكومية 
بطاقات الهوية الوطنية 

رخص القيادة 
ملكيات المركبات

ــة  ــرية لتلبيــ ــة والســ ــة الحماي ــرة فائق ــوًال مبتكــ ــر حلــ ــا نوفــ كم
ا�حتياجــــات ومواجهــــًة التهديــــدات التــــي تنشــأ مــــن عمليــات 
ا�حتيــال أو التزويــر المتعلقــة بالبطاقــات وبالبيانــات الشــخصية.





Tawzea for distribution and Logistics 
services

 
About Us:
Tawzea for distribution and Logistics services is 
one of the corporations of United Printing and 
Publishing (UPP) under Abu Dhabi Media and it 
is one of the biggest organizations specialized in 
providing integrated Logistics services where our 
Logistics services include distribution, delivery, 
publishing, marketing collecting and client serving
«Tawzea» possesses the membership of each of Arab 
Distributors Union, Emirates Publishers Association, 
Arab Publishers' Association, World Distributors 
Association due to the special services that we 

and out of the United Arab Emirates.

1969

نموذج عملك للنجاح ...
أي  نحــول  ومواردنــا،  خبرتنــا  بفضــل 
ــم  ــذ يت ــد التنفي ــج جي ــى برنام ــروع إل مش
حــدود  فــي   ، صحيــح  بشــكل  تســليمه 
الميزانيــة وفــي الموعــد النهائــي فــي كل 

مــرة.

أسطول توزيع 

تمتلــك « توزيــع « أســطول متطــور وشــامل يعــد مــن 
ــي  ــة الت ــع المختلف ــات التوزي ــذ عملي ــور لتنفي ــم ا�م أه

ــا. ــوم به نق

ويتســع هــذا ا�ســطول �نــواع مختلفــة مــن وســائل 
ــزودة  ــل الم ــات النق ــة و عرب ــات الناري ــل الدراج ــل مث النق
مــن  يمكننــا  ممــا  والشــاحنات  القاطــرات  بثالجــات 
ــدد  ــع ع ــا لتوزي ــوق به ــتثنائية وموث ــات إس ــم خدم تقدي

كبيــر مــن المنتجــات المختلفــة. 

توزيع تستطيع الوصول إلى أبعد 
نقطة في الدولة:

���� 1200   
   250 سيارة
   400 دراجة

  2400 نقطة توزيع
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من خالل تغطيتنا الشاملة لجميع أنحاء الدولة 
ومع إمتالكنا للوسائل المناسبة لتقديم خدماتنا 

بدايًة من مستودعات التخزين ووسائل النقل 
المناسبة لكل منتج مع اتخاد كافة ا�جراءات 
ا�حترازية و وعمليات التعقيم نضمن تقديم 

خدمات لوجستية آمنة وسريعة لجميع الهيئات 
الحكومية والمؤسسات الخاصة داخل دولة 

ا�مارات العربية المتحدة. يتوفر لدى  توزيع غرفة 
تحكم تقوم بمراقبة المخازن و حركة الشحنات 

و الموزعين و أداء المراكز وتتبع حركة النقليات 
باستخدام أحدث التقنيات لالرتقاء بجودة العمل 

مع ضمان اتباع جميع ا�جراءات ا�حترازية لسالمة 
عمالئها وموظفيها.

تمل خدماتنا اللوجستية توصيل: 
- المغلفات ( البطاقات - الرسائل - الفواتير 

    جوازات السفر ).
- الطرود ( العينات- الهدايا - المنتجات)

- ا�دوية والمعدات الطبية.
- الشحن البري والجوي والتخليص الجمركي.

لحظــة  شــحنتكم  تتبــع  اÚن  يمكنكــم  كمــا 
عبــر  أو  ا�لكترونــي  الموقــع  خــالل  مــن  بلحظــة 
تطبيــق «توزيــع» للهواتــف الذكيــة وذلــك للحصــول 
توصيلهــا  عمليــة  عــن  مفصلــة  معلومــات  علــى 

 . تســليمها و

خدمات
التـوزيع 

الخدمـــــات 
اللوجستية 

وتشمل خدماتنا:

توزيــع كًال مــن : الصحــف – المجــالت – النشــرات 
ا�عالنيــة – المــواد التســويقية – الطــرود.

وتعــد «توزيــع» المــوزع الحصــري لمطبوعــات شــركة 
أبوظبــي لºعــالم وأكثــر مــن 500 مطبوعــة وتتيــح 
ــات  ــى المطبوع ــول عل ــتراكات للحص ــن ا»ش ــان م نوع

وهي :  

 - ا�شتراك التجاري 
 - ا�شتراك المنزلي 

وموقع «توزيع» ا�لكتروني يتيح لكم فرصة 
ا�شتراك في مجموعة متنوعة من 

المطبوعات لتصل إليك بشكل دوري. 

التوزيع الخارجي
إدارة توزيــع المطبوعــات فــي 17 دولــة مــن خــالل 

وكالؤنــا المعتمديــن.

ماذا نوزع:
- المطبوعات، الصحف، الكتب، المجالت.

- مواد تسويقية، الكتيبات، النشرات.

يعمل مركز توزيع  �سعاد المتعاملين على 
تلبية طلبات العمالء على مدار الساعة حيث 

نمتلك فريق متخصص ذو كفاءة وخبرة وذلك 
لضمان ا�ستجابة الفورية لجميع ا�ستفسارات 

وطلبات الخدمات الواردة من خالل الهاتف و البريد 
ا�لكتروني ومواقع التواصل ا�جتماعي.

نوفر خدمات متكاملة للعمالء بداية من 
التسويق عبر الهاتف ومتابعة ما بعد البيع و أخد 
ا�ستبيانات و إدارة الحمالت التسويقية للمنتجات 

المختلفة.
تتوزع مركز خدمة توزيع في جميع أنحاء الدولة و 

يعد هذا المركز نقطة ا�تصال الرئيسية لتنسيف 
كافة خدمات» توزيع « حيث يعتمد على أحدث 

برامج تكنولوجيا المعلومات �دارة العالقات مع 
العمالء.

للتحدث �حد ممثلي خدمة عمالء توزيع يرجى 
ا�تصال على ا�رقام المجانية 

 800 2220
800 877

أو التواصل عبر البريد ا�لكتروني
Distribution@tawzea.ae

 أو من خالل تطبيق الواتس آب
052 213 8484

مراكز إسعاد 
المتعاملين

www.tawzea.ae 
800 877

Logistics@Tawzea.ae



متخصــص  محتــرف  عمــل  فريــق  خــالل  مــن 
يقــوم  التقنيــة  ا�نظمــة  أحــدث  وبإســتخدام 
ــغ  ــة المبال ــإدارة ومتابع ــا ب ــل لدين ــم التحصي قس
ــت  ــواء كان ــالء,  س ــن العم ــتحقة م ــة المس المالي

شــيكات. أو  نقديــة 

خــــدمات
التحصيل

تمتلك "توزيع" القدرة على بناء عالقة مع 
العمالء وتحديد إحتياجاتهم وتحليل 

القدرات الحالية وا�ستعداد لتلبية ا�حتياجات 
المستقبلية وذلك بما لدينا لدينا من قنوات 

متعددة للتسويق وإستخدام الوسائل 
المبتكرة لتكنولوجيا المعلومات للوصول 
لجميع فئات العمالء ورصد إحتياجاتهم .

تشمل خدمات النشر والتسويق 

• التصميم والطباعة والنشر.

نقوم بتلبية متطلبات العمالء وتقديم 
خدمات النشر والتسويق بشكل 

متكامل من خالل: 
• تصميم جميع أنواع المطبوعات وا�عالنات .

• تنفيذ وطباعة جميع أنواع ا�دوات 
التسويقية سواًء كانت ورقية أو إعالنية .

• وضع وتنفيذ الحمالت التسويقية حسب 

متطلبات العميل سواًء كانت ميدانية أو 
إلكترونية.

الخـــدمـات 
التسويقية

تمتلك «توزيع» العديد من وسائل 
التسويق الكترونية :

@ منصات مواقع التواصل ا�جتماعي.
@ تطبيق «توزيع» للهواتف الذكية.   

@ موقع «توزيع» ا�لكتروني.
@ التسويق عبر إرسال الرسائل النصية.

@ التسويق عبر البريد ا�لكتروني.
@ التسويق عبر الهاتف.

وذلك لضمان إنشاء وإدراة حمالت 
تسويقية ناجحة. 

 تتيــح لــك فرصــة الحصــول علــى كتابــك المفضــل 
الكتــب  مــن  واســعة  مجموعــة  خــالل  مــن 
والمطبوعــات بإختــالف محتواهــا وإتمــام عمليــة 
مجانــ�  إليــك  توصيلــه  ليتــم  إلكترونيــ�  الشــراء 
موقعنــا  خــالل  مــن  الدولــة   أنحــاء  جميــع  فــي 

ا�لكترونــي:

المكتبة
ا»لكترونية

www.tawzea.ae 

www.tawzea.ae 

Marketing@tawzea.ae :البريد ا»لكتروني



الغرف البريدية

تشــكل إدارة الغــرف البريديــة فــي توزيــع المحــور المركــزي لالتصــال بينــك وبيــن عمالئــك ومورديــك. نحــن نــدرك أن بريــدك يحتــوي علــى مســتندات، شــيكات 
و فواتيــر وحتــى المراســالت المهمــة لáعمــال. قــد تتضمــن أيًضــا رســائل بريــد موظفيــك، يمكــن أن تســاعدك إدارة الغــرف البريديــة فــي توزيع على تحســين 
كفــاءة غرفتــك البريديــة الخاصــة بــك والتأكــد مــن تشــغيل عملياتــك البريديــة  بسالســة  وباســتخدام أفضــل المــوارد مــن حيــث ا�فــراد والتكنولوجيــا ، 

ممــا سيســاعدك علــى تحســين كفــاءة غرفتــك البريديــة والحفــاظ علــى سالســة اتصاالتــك.
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Our ClientsOur Clients

Publications

Logistics



Mailroom
Tawzea Mailroom Management forms the central hub of communications between you, your customers and 
suppliers. We realize your mail contains anything from cheques, bills and orders to business-critical correspondence. 

your mail-room and ensure your post operations run smoothly by using the best resources in terms of people and 

smoothly.



Providing services and not just 
products. Tawzea’s range of 
marketing services include marketing, 
publishing, and designing services to 
the industry.

Publishing and Marketing
services include:

- Designing, printing and
publishing

We meet client's requirements
by providing marketing and 
publishing services in an 
integrated manner :

- Designing all types
of publications and
advertisements
- Planning & executing marketing
campaigns based on customer
needs whether physical or
digital.

Tawzea has several 
e-marketing channels:

- Marketing through social media
platforms
- «Tawzea» mobile application for
smartphones
- «Tawzea» website
- Marketing via SMS
- Marketing via e-mails
- Telemarketing

Email: Marketing@tawzea.ae

Leveraging our state-of-the-art 
technology in accounts receivable with our 
highly trained, courteous, and professional 

debt collection and bad debt recovery 
needs.

Our collection services include:
- Cash collection
- Cheque collection

Marketing 
services Collection 

Services
 Online
Library

The Online library of 
«Tawzea»

www.tawzea.ae

obtain your favorite
book from a wide collection 

contents. You can complete 
the purchase process
online and get free delivery 
anywhere in the UAE.



Distribution
Services

Our distribution services 
include the distribution of: 
Newspapers -Magazines- 
Flyers - Marketing materials 
- Packages.

Tawzea is the exclusive 
distributor of Abu
Dhabi Media Company 
publications, and
more than 500 other 
publications in the UAE
and the GCC.
Types of subscriptions for 
publications:
- Commercial subscription
- Individual subscription

Overseas distribution
Managing the distribution of 
publications in 17 countries 
through our authorized 
agents.

What do we distribute:
Publications, newspapers, 
books, magazines.
Marketing materials, 

Logistics
Services

Through our comprehensive coverage 
of all the emirates in UAE & taking all 
precautionary measures and sterilization 
operations we ensure safe and rapid 
logistics services for all government and 
private establishments in the UAE.
Tawzea’s control room monitors the stores, 
movement of shipments, distributors, the 
performance of the centers and tracks the 

technologies which improves the quality 
of work while ensuring all precautionary 
measures for the safety of its customers 
and employees.

www.tawzea.ae 

Our Logistics services include
the delivery of:
- Envelopes (cards - letters - bills - Passports)
- Packages (samples-gifts-products)
- Land and air freight and customs 
clearance.
- Medication & Medical equipment You can 
check the status of your shipment at any 
time by visiting the website or   through 
"Tawzea" mobile App in order to obtain 

detailed information about the 
package tracking and delivery.

Customer
Happiness

Logistics@Tawzea.ae
800 877

The Customer Happiness Center works 
to meet customer requests around 
the clock, as we have a specialized 
and experienced team to ensure 
immediate responses to all inquiries 
received via phone, e-mail, and 
social media platforms. We provide 
integrated services, starting from 
telemarketing, after-sales follow-up, 
taking questionnaires, and managing 
marketing campaigns for various 
products. A distribution service center 
is distributed throughout the country, 
and is the main point of contact for 
implementing all distribution services, 
as it relies on the latest information 
technology programs to manage 
customer relations.

To speak with one of our costumer 
happiness center agent, please call 
the following numbers
800 2220
800 877
Or communicate via email
Distribution@tawzea.ae
Or through the WhatsApp 
application
052 213 8484



Tawzea for distribution and Logistics 
services

 
About Us:
Tawzea for distribution and Logistics services is 
one of the corporations of United Printing and 
Publishing (UPP) under Abu Dhabi Media and it 
is one of the biggest organizations specialized in 
providing integrated Logistics services where our 
Logistics services include distribution, delivery, 
publishing, marketing collecting and client serving
«Tawzea» possesses the membership of each of Arab 
Distributors Union, Emirates Publishers Association, 
Arab Publishers' Association, World Distributors 
Association due to the special services that we 

and out of the United Arab Emirates.

1969

Your business model for 
success...

With our expertise and 
resources we turn any project 
into a well-executed program 
that is  delivered right, within 
budget and within deadline 
each time.   

Tawsee’s owns a sophisticated and comprehensive 

implementing the various distribution operations that 
we do.

transportation such as motorcycles, vans equipped 

us to provide exceptional and reliable services to 

• UAE end to end 
• We are the only ones  who can reach the remotest 

    1200 Employees
    250 cars
    400
    2400 distribution points 

We are
everywhere  ... 

Our Vision:
To be a pioneering and unique establishment 
in providing the most advanced logistics and 
distribution services in the region.

Our Mission:
To meet all the needs of our clients along 
with maintaining the high quality level of the 
provided services to ensure excellence and 
leadership





   

Government ID cards printing
 
We have all the international security standards to ensure 

We also have partnerships with our suppliers to print all 
security documents such as:
• E-passports
• Government ID cards
• National ID cards
• Driving license cards 
• Vehicle license cards

solutions to meet the needs and to address threats 

SIM cards Printing

us to manage their important data and we help them 

planning, printing and delivering the products.

Our Services Loyalty cards Printing

memberships with encrypted cards to suit all customers 
categories.

Printing of Banking Cards &
Cheque Books
 



Our Vision
Our endeavor will not be limited by 
industry or geography. Nor will the 

security printing solutions, we’ll get it 

Our Mission
It’s all about passion.

• 
• 
  game.
• 
   authorities.
• 
   every industry.
• 
   day.
• 
• Because when you are passionate about your business, 
   everything is possible.

United Security Printing (USP) is a security printing 
solutions provider. We are a single source provider 

evolving and expanding secure printing business 

business objective is to manage your card programs 

Physical, IT and Logical security in place to handle 
the most complex security needs. USP has a number 

 • We provide the best and the latest technological 

equipment with advanced technologies to ensure 
high quality.



www.usp.ae











Our Clients

1000 UPP

With 8 2
machines, 2 newspaper web machines and a state 

1000 
employees.



40
Million

,,

Printing brochures and magazines
 

We also provide our distinguished services to our 
overseas customers at competitive prices.

Printing Advertisements

and advertising equipped with the latest printing 

advertisements on paper such as: 
1 ) Art paper – wrapping paper – polyester strips
2 ) Wallpaper to cover large advertising areas  
    such as: trade shows, shops, buildings, counters,   
    exhibitions and all advertising banners.

We provide our services to many 
sectors and organizations such as:
- Government departments and Ministries 
- Private companies
- Education Sector

- Individuals 

Commercial Printing 
We print over 40 million copies yearly.

Boxes Printing

Design, implementation and printing 
of luxury leather and paper gift boxes 
with the ability to make printed and 
gilded drawers.

paper materials in the manufacture 
of luxury boxes for books, dates, 
honey, chocolate, jewelry and gifts.

-

-

,,



We print leading titles in the 
publication industry such as 

• Al-Ittihad newspaper
•
•
•
'arabic edition'
  

that require special printing 
techniques to be produced such 
as:
Varnish – Gold stamp –Eembossing 

– Gilded edges - Laser cutting 
–Ultraviolet printing on metals, 

           

Newspaper Printing

We are printing 6 daily and 6 weekly newspapers in 

Arabic and English, Local and International. We print 

approximately 1 million impressions daily on state-of-

art technology Newspaper printing machines. We print 

around 85 different magazine titles with an average of 

500,000 copies every month.

We have done some prestigious specialty books with all the special 

print operations like Reticulation Varnish, different classes of Spot UV 

(Glitter, Relief, Texture, Gloss & Matt), Hot Stamping Foil, Embossing 

and debossing, Die-cut, Section Sewing, Slip Case with special thread 

finish, Edge Gilding, Laser cutting, Metallic UV Printing & Leather 

Bound Hard-casing. Following books have been printed with these 

applications - Sheikh Zayed Mosque book, Mecca Book, Sultani Book 

along with Slip cases, Beut allah Book, Simply Abu Dhabi, National 

Geography Annual Book etc.

Newspaper printing is the heart of UPP’s core strength. Our 

highly trained personnel, together with our state-of-the-art 

newspaper printing equipment, are producing full colour 

newspapers to award winning quality and in the most cost 

efficient manner. Our biggest publication names include 

Al Ittihad, The National, Financial Times, Al Roeya, etc.

 -• •

Our Products

- Newspapers 

- Magazines 

- Brochures 

- Marketing materials

- Books

- Manuals 

- Digital printing 

projects with variable data, and to order shorter runs at a reasonable cost. Topping it 
all, is the Wide format printing. From banners to posters and signs, we do them. We print 
banners, posters, in-store and outdoor signage, trade show and exhibit signs, point-
of-purchase materials, and posters in black and white or living color. With number of 



Our Vision
 
Our vision is to be an industry leader by:

• Striving to attain global quality standards in all systems 
  and processes that will add value to our Clients
• Provide sustainable and environmental products 

,,
United Printing and Publishing

(UPP) it's all about commercial printing. 

collaterals, UPP prints them all. When it 

printed materials, and when color and print 
Our Mission:
 

• Bringing together a team of 

  operational teams
• Delivering high standard products
• Constantly pursuing excellence



www.upp.ae



www.tawzea.aewww.upp.ae www.usp.ae

United Printing & Publishing is a conglomerate of three companies (UPP, USP & Tawzea) 
providing Print, Security and Distribution solutions with a unique and long-established ethos. 
UPP offers the industry leading digital, litho and wide format printing facilities together with 
data management, fulfillment, distribution and security printing solutions. Strategically located 
midway between Abu Dhabi and Dubai, it is in close proximity of these fastest growing cities 

of the world.



Events


