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ABOUT US 
EZOrder

WHO WE ARE 
EZOrder is a leading office supplies and business solutions
provider in the Kingdom of Saudi Arabia. We provide quality
office equipment, furniture, stationery, machinery, break rooms
and cleaning products to an ever-growing clientele.

HISTORY
The company was established in 1995. We maintain a strong
presence through strategically spread locations in Riyadh, Jeddah,
and Dammam.

To ease the burden of office supplies procurement, by providing
clients with a diverse and high-quality product range, while
ensuring a reliable, honest and consistent customer service.

MISSION 

To become a leading one-stop shop for all office needs in the
Kingdom of Saudi Arabia.

VISION

من نحن
                  هي شركة رائدة في مجال المستلزمات الخاصة بالمكاتب والحلول العملية  
في المملكة العربية السعودية. نحن نقدم أجود ا�دوات المكتبية وا�ثاث والقرطاسية

وا�الت ومنتجات التنظيف لزبائننا الذين يزدادون يوًما بعد يوم

تاريخنا
تأسست الشركة عام ١٩٩٥. نحافظ على قوة موقعنا من خالل انتشار استراتيجي في الرياض

وجدة، والدمام

مهمتنا
تخفيف عبء شراء المستلزمات المكتبية، من خالل توفير مجموعة متنوعة وعالية الجودة

من المنتجات، مع ضمان خدمة زبائن موثوقة وثابتة

رؤيتنا
أن نصبح متجًرا واحًدا رائًدا لجميع مستلزمات المكاتب في المملكة العربية السعودية

EZOrderحول



WHY US
لماذا نحن

خدمة إدارة الطباعة
ان                    واحدة من أولى المؤسسات التي قدمت خدمة إدارة الطباعة               من خالل
شراكتها مع                        هو حل كامل لصيانة الطباعة ا�لية عن طريق خفض التكاليف

وتحسين اµنتاجية

EZOrder offers a selection of office products delivered to your doorstep
at the click of a button. Our services also include professional
and stress-free equipment maintenance.

OUR CLIENTS CHOSE US BECAUSE WE PROVIDE :

We have partnered up with the best brands to offer a wide selection
of products and services that cater to your needs and expectations 

We offer a secure digital experience through an online ordering system
that provides more than 8,000 items with their details, under many
categories. Corporate discounts will show upon client registration.

Large choice 

Digital experience

We offer a seven-day return policy on orders, free delivery and a dedicated
customer support service. We are also certified by international suppliers and brands. 

Trust and support 

EZOrder was one of the first institutions to introduce Managed Print Service (MPS)
through its partnership with HP. MPS is a complete solution to automated
printing maintenance by reducing costs and improving productivity.

Managed print service  

تقدم                  مجموعة من المستلزمات المكتبية التي يتم توصيلها اليكم
بكبسة زر واحدة أو مكالمة هاتفية. خدماتنا خاصة وذات احترافية عالية

EZOrder

EZOrder

عمالئنا يختاروننا �ننا نقدم

خيارات واسعة
لقد عقدنا شراكة مع أفضل العالمات التجارية لنقدم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات

التي تلبي احتياجاتك وتوقعاتك

تجربة رقمية
نحن نقدم تجربة رقمية آمنة من خالل نظام طلب عبر اµنترنت يوفر أكثر من ٨٠٠٠ منتج مع جميع

التفاصيل، ضمن العديد من الفئات. ولدينا خصومات خاصة للشركات تحصلون عليها عند
التسجيل

الثقة والدعم
نحن نقدم سياسة إسترجاع لمدة سبعة أيام على الطلبات ، توصيل مجاني، وخدمة عمالء خاصة

نحن أيضا معتمدون من قبل الموردين والعالمات التجارية العالمية

(MPS)
(MPS) .HP



العمالء
CLIENTS

EZOrder CURRENTLY BOASTS AN ACTIVE PORTFOLIO
OF OVER 2,000 PRIME CLIENTS, INCLUDING: 

PEPSI / TADAWUL / CARREFOUR / AL RAJHI PROJECTS / GE / PFIZER /
SAUDI SNACK FOODS CO.LTD / NAHDI / IKEA / ABB / KING ABDULLAH UNIVERSITY OF SCIENCE 
AND TECHNOLOGY / BACS (RIYADH METRO PROJECT CQJV ) / AL OTHAIM / STC CCHANNEL /

PETROMIN / MAADEN / PWC / MINISTRY OF FINANCE ZAIN / MCKINSEY & COMPANY /
BOOZ ALLEN / THE BOSTON CONSULTING GROUP / AMERICAN EMBASSY   

تلبي                   حالًيا احتياجات أكثر من ٢٠٠٠ عميل مهم
بما في ذلك

EZOrder

 بيبسي / تداول / كارفور / مشاريع الراجحي / جنرال الكتريك / فايزر
الشركة السعودية ل�غذية الخفيفة / النهدي / ايكيا /          / جامعة الملك عبدا� للعلوم  والتكنولوجيا

باكس (مشروع مترو الرياض             / العثيم / قناة          /
بترومين / معادن /            / وزارة المالية زين / مكينزي وشركاه

بوز ألين / مجموعة بوسطن االستشارية / السفارة ا�مريكية

ABB
CQJV STC

PWC
(

 /



نمو
المبيعات
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المنتجات
PRODUCTS

Computer Accessories
Printers, scanners, keyboards, screens, toners, etc.

Office Miscellaneous
Boards, safe boxes, tapes, stamps, pantries,
cleaning materials.

Paper Products
Envelopes, sticky notes, A4 and A3 photocopy paper, etc.

Writing Instruments
Pens, markers, highlighters, etc.

Desk Accessories
Calculators, organizers, clipboards, etc.

Filing Systems
Files, portfolios, binders, etc.

Office Equipment
Shredders, binding machines, label machines, projectors, etc.

Office Furniture
Workstation, lecture stands, chairs, desks, etc.

اكسسوارات الكمبيوتر
مطبعات، ماسحات ضوئية، لوحات المفاتيح، شاشات، المحابر، إلخ

أدوات الكتابة
أقالم، أقالم تحديد، إلخ

أنظمة الملفات
الملفات والمحافظ والمجلدات وما إلى ذلك

معدات المكتب
آالت التقطيع ، آالت التجليد ، آالت الملصقات ، أجهزة العرض ، إلخ

اكسسوارات مكتبية
آالت حاسبة ، منظمات ، حافظة ، إلخ

أثاث المكاتب
محطة العمل ، منصات المحاضرات ، الكراسي ، المكاتب ، إلخ

متفرقات للمكتب
لوحات، خزائن، أشرطة، طوابع، مخازن، مواد تنظيف

منتجات ورقية
A4A3أظرفة ، مالحظات الصقة ، ورق تصوير         و         إلخ



خدمات
SERVICES

Managed Print Service (MPS):
are services offered by EZOrder to optimize or
manage a company's printing output.
(hardware, Supplies, support solutions, etc.)

Benefits of MPS:
• Cost controlling and savings up to 40 %
• Control employee’s printing jobs with detailed report
• Print security via different security solutions
• Single vendor/brand makes manageability easier
• All support, maintenance/repair, parts and labor included
• Automated supply fulfillment and meter readings
• On-going review of program benefits
• Positive environmental impact

Why MPS with EZOrder?

Over +6 years of Experience in
Managed Print services

Around +10,000 Devices as
Machines in Field

Support Availability all over Saudi Arabia

Certified Engineers on Print solutions, Like
Access Control, Papercut, MyQ , Safecom

Dedicated Team for Cloud based solutions

خدمة إدارة الطباعة
هي الخدمات التي تقدمها                      لتحسين أو إدارة طباعة الشركة

  ا�جهزة ، المستلزمات ، الحلول ، إلخ)  
EZOrder 

:(MPS)

)

أكثر من ٦ سنوات من الخبرة في خدمات إدارة الطباعة

+١٠،٠٠٠ جهاز كـا�الت في الميدان

توفر الدعم في جميع أنحاء لمملكة العربية السعودية

المهندسين المعتمدين في حلول الطباعة، مثل قدرةالتحكم

فريق مخصص للحلول

Papercut ، MyQ ، Safecom

MPSEZOrdersلماذا             مع                   ؟

فوائد
التحكم في التكاليف وتوفير ما يصل إلى ٤٠٪ 

مراقبة مهام طباعة الموظف بتقرير مفصل 
طباعة آمنة عبر حلول أمنية مختلفة

بائع واحد/ عالمة تجارية واحدة تجعل اµدارة أسهل 
كل الدعم ، الصيانة / اµصالح ، قطع الغيار والعمالة مشمولة

استيفاء التوريد ا�لي وقراءات العدادات
مراجعة مستمرة لفوائد البرنامج 

التأثير البيئي اµيجابي 
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شركاؤنا
MPS - OFFICE EQUIPMENT
HP / Canon / Microsoft / ELBA / LEITZ / Xerox / Epson

MPS - معدات مكتبية
إتش بي / كانون / مايكروسوفت / إلبا / ليتز / زيروكس / إبسون

FOOD & BEVERAGES
Lipton / Nestle / Sanita / Nova / GulfMaid / Unilever / Aquafina
ا�طعمة والمشروبات
ليبتون / نستله / سانيتا / نوفا / جلف ميد / يونيليفر / أكوافينا

MISCELLANEOUS
Jarir Marketing Co. / Redington Saudi Arabia /
Logicom Saudi Arabia / Al-Maujah / Napco
متفرقات
/ شركة جرير للتسويق / ريدنجتون السعودية
لوجيكوم السعودية / الموجة / نابكو

PARTNERS



CERTIFICATES
& AWARDS
الشهادات والجوائز

CERTIFICATIONS:
• HP Amplify Membership Certificate 2022
• Canon Channel Partner Program:
   Approved member of the Canon Channel Partner Program
• HP Service Delivery Certificate

AWARDS:
• HP Keep Reinventing Award
• HP Top cMPS Partner Award
• Casio Recognition Award
•  NESTLE Certificate of Appreciation
• UNILEVER Certificate of Appreciation
•  HP Supplies Partner of the year 2019

EZOrder IS TRUSTED AND CERTIFIED
BY WORLD-RENOWNED MULTINATIONAL
BRANDS AND SUPPLIES, INCLUDING:

شركة                     موثوقة ومعتمدة من قبل
عّدة ماركات عالمية وموردين عالميين

بما في ذلك

EZOrder

الشهادات
شهادة عضوية

برنامج
عضو معتمد في

شهادة تقديم خدمة

HP Amplify 2022
:Canon Channel Partner

Canon Channel Partner Program
HP

•
•

•

الجوائز
جائزة
جائزة

جائزة تقدير
شهادة تقدير نستله

شهادة تقدير
شريك مستلزمات        لعام ٢٠١٩ 

HP Keep Reinventing
HP Top cMPS Partner

UNILEVER

Casio

•
•
•
•
•
•HP



اتصل بنا
CONTACT US

Talabat Al Maktab Co. LTD (EZOrder)
RIYADH, JEDDAH & DAMMAM
 

 9200-17440

شركة طلبات المكتب
الرياض، جدة والدمام

للطلبات واالستفسارات الخاصة
info@ezorder.com.sa

(EZOrder) LTD


