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مـن نحــن 

كازا كونسلت شركة سعودية متخصصة في مجال الضيافة مقرها الرئيسي في
مدينه الرياض، تقدم كازا كونسلت لكم العديد من الخدمات منها اإلستشارات

اإلستثمارية ،تحليل السوق ،تطوير العالمات التجارية وادار� العمليات للمطاعم
والمقاهي الناشئة والقائمه واكثر من ذلك .

 



قيمـــنا
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رؤيتــنا 

نظرتــنا 

نطمح أن نزدهر و ننمو  معكم بنجاح وأن نكون من
أفضل الشركات التي تقدم الخدمات الإلستشارية و
اإلدارية والتطويرية في قطاع األغذية والمشروبات

على مستوى المنطقة .

األساس الثابت لدينا هو العمل دوًما ضمن مبادئ
الصدق والنزاهة واإلخالص وتقديم أفضل الخدمات

لعمالئنا.
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األرقــام 
14+

12

70+

سنوات من الخبرة 

استشاريون ذوي خبرة في مجال الضيافة

مشروع ناجح
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فريقـــنا
يتميز فريق كازا كونسلت منذ تأسيسها عام 2017 بمهنيته العالية وإلتزامه
بتقديم خدمات متكاملة وحلول عالية الجودة بكل شغف وحماس لجميع
العمالء مّما يمكنهم من تحقيق أهدافهم وطموحاتهم بنجاح وفاعلية بالتعاون

مع فريق كازا كونسلت.
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خدمـاتــنا 
تطوير العالمة التجارية

تقييم وتصحيح أداء المطاعم القائمة 

خدمات ما قبل االفتتاح 

السالمة الغذائية 

4 ز في األعمال برنامج التميُّ

إدارة اإلمتياز التجاري



تطوير العالمـة التجاريـة
كن مطمئًنا أننا سنكون معك في كل خطوة خالل عملية

إنشاء و تطوير الهوية. نعدك بتقديم خبرتنا المثبتة لمرافقتك
في كل جانب من جوانب مشروعك حتى نحقق حلمك.



تطوير العالمة التجارية
AZA

اختيار الموقعتطوير العالمة التجارية

تطوير قائمة الطعام

التصميم الداخلي
 و تصميم المطبخ

الدعم التشغيلي

توظيف وتدريب طاقم العمل

دراسات الجدوى

أبحاث السوق



تقييـم وتصحيح أداء
المطاعـم القائمــة 

في بعض األحيان ، كل ما يحتاجه المطعم هو إرشاد بسيط
لإلتجا� الصحيح و هذا ما نحن متواجدون من أجله , عندما

ننتهي من التقيم األولي للمطعم نوصي بالتغيرات التي
يحتاجها مطعمك لإلرتقاء الى المستوى المطلوب و من ثم
نعمل معك عن كثب لتنفيذ هذ� التغييرات لضمان فاعليتها

بالشكل المرجو لتحقيق أكبر فائدة ربحية.  



تقييم وتصحيح أداء المطاعم القائم
AZA

خطة العمل 

التصحيح

تقرير تقييم األداء



خدمات ما قبل اإلفتتـاح 
إن مديرون التشغيل لدينا في كازا كونسلت دائما على أهبة
اإلستعداد لمساعدة فريق التشغيل في مطعمك من خالل

مرحلة ما قبل اإلفتتاح  , بدًءا من توظيف طاقم العمل
 باإلفتتاح التجريبي.

ً
وانتهاءا



خدمات ما قبل اإلفتتاح 
AZA

التوظيف 
وجدولة ساعات العمل

خطة اإلفتتاح

معدات الصالة و المطبخ

قائمة االفتتاح الموردين

انشاء قائمة الطعام

تدريب طاقم العمل

الدعم التسويقي



السالمـة الغذائيــة

هو نظام فعال إلدارة سالمة الغذاء حيث يجب أن يكون لدى
كل منشأة تقدم خدمات الطعام و الشراب. إن سالمة الغذاء
تتضمن سالمة العمالء والعاملين بالمنشأة باإلضافة إلى رفع
كفائة المشروع و تحقيق االشتراطات الصحية بشكل صحيح.



السالمة الغذائية
AZA

ز في السالمة الغذائية التميُّ

التدريب

الخدمات االستشارية



برنامج التميز في األعمال

هو برنامج يستهدف المنشآت ( مطاعم ، كافيهات ، مخابز
الخ) التي ال يوجد لديها أنظمة تشغيلية محددة وترغب في

تنفيذ نظام معتمد يغطي سالمة األغذية والصحة، السالمة
المهنية،معايير العالمة التجارية والمعايير التشغيلية.



برنامج التميز في األعمال
AZA

إنشاء وتنفيذ نظام 
التميز في األعمال

تقارير تدقيق شهرية

تحليل الفجوات

مراجعة وتقارير 
ربع سنوية

التدريب



إدارة اإلمتيـاز التجاري 
إذا كنت صاحب عمل تتطلع الى منح االمتياز التجاري

لمنشأتك (مطعم، كوفي شوب، مخبز ..الخ). يمكن لفريق
 من

ً
كازا المختص تقديم النصائح لك في كل خطوة ، بدءا

كتابة إتفاقيات ااإلمتياز  إلى مواد التسويق والتشغيل.
 مساعدتك في إيجاد األشخاص المناسبين

ً
يمكننا أيضا

لإلستثمار في اإلمتياز التجاري.



إدارة اإلمتياز التجاري
AZA

البحث عن  مستثمرين

تقديم المشورة في 
عملية االمتياز  التجاري
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عمالئنا



باناوا
AZA

الموقع : الرياض، السعودية
مجال العمل:  انشاء قائمة الطعام،

تدريب طاقم العمل
كافيƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠه

 
 



يوروبيكري
AZA

الموقع : الرياض، السعودية
مجال العمل:   إدارة وتشغيل كازا

كونسلت
مخبƠƠƠƠƠƠز

 



أوليفيتو
AZA

الموقع : الخبر، السعودية
مجال العمل:  إنشاء الدليل التشغيلي،
تقييم األداء التشغيلي ، هندسة قوائم

الطعام ، توظيف وتدريب طاقم العمل  
مطعƠƠƠم ايطالƠƠƠي

 



LP CAFÉ AZA
الموقع : الدمام, السعودية

مجال العمل: خطة ما قبل االفتتاح ،
انشاء قائمة الطعام، التوظيف والتدريب 

كوفي شوب 



AZAرز ناس
الموقع : الرياض , السعودية

مجال العمل:  إدارة وتشغيل كازا
كونسلت 

مطبخ سعودي



مزاج مغربي 
AZA

الموقع : الرياض , السعودية
مجال العمل:  االستشارات اإلدارية،

الدعم التشغيلي والتطوير، إدارة ملف
الفرانشايز

كوفي شوب - خدمة سيارات



AZAسيفر بيكري
الموقع : الخبر , الشرقية , السعودية

مجال العمل:تقييم األداء العام، الدعم
التشغيلي،توظيف وتدريب طاقم

العمل،انشاء الدليل التشغيلي
 

مخبز وحلويات



AZA
ساكورا

الموقع :  الخبر، الشرقية، السعودية
مجال العمل:انشاء مفهوم وهوية

جديدة، اختيار الموقع، التوظيف
والتدريب، انشاء قائمة الطعام، انشاء

الدليل التشغيلي
 

مطعم ياباني  - سوشي



AZA
باهشته

الموقع :  الرياض، السعودية
مجال العمل:تطوير قائمة الطعام

 
مطعم 



رصيف 4
الموقع :  الرياض، السعودية

مجال العمل:دراسة الجدوى، وضع خطة
تسويقية، الدعم التشغيلي، انشاء قائمة

الطعام، تدريب طاقم العمل، انشاء
الدليل التشغيلي.

مطعم 

AZA



الموقع :  القصيم، السعودية
مجال العمل:انشاء العالمة التجارية و

تطويرها، التصميم الداخلي
 
 

مطعم 

AZA
MULTIVERSE



الموقع :  الرياض ، السعودية
مجال العمل:تقييم المشروع، تدريب
وتوظيف طاقم العمل، هندسة قائمة

الطعام. 
 

مخبز

مخابز العجاجي
AZA

https://www.instagram.com/ajajibakeries
https://www.instagram.com/ajajibakeries


 2075 الطريق الدائري الشمالي،حي اإلزدهار  
 (الدور االول ، مكتب (43

الرياض ، السعودية

+966 50 321 2323

www.kazaconsult.com

kaza@kazaconsult.com

البحرين، المنامة

+973 35 454 501
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تواصل معنا


