
قصص من أرضنا



ABOUT US

Tallah, a giveaway line inspired by the Kingdom's culture and 
history. Our products range from t-shirts, mugs, and tote bags to 
VIP Giveaways that include luxurious gifts inspired from local 
material and branded with cultural patterns.

Every giveaway tells a story, and every product of ours reflects 
Saudi's rich colours, designs, and history. With Tallah, every 
product has a story.

Drawing inspiration from our land and culture Tallah is 
designed as a contemporary brand paying tribute to 
origins and tradition in a subtle & modern aesthetic. 
Reinventing cultural souvenirs as contemporary.

نبذة عنـا

شعٌب  وصفحاتها  عريق،  تاريخ  فصولها  ملهمة،  قصة  السعودية  العربية  المملكة 
معطاء، قصة ذات تفاصيل من فن وثقافة وحضارة.

في "تلة" نقدم منتجات ُمستلهمة من الثقافة الغنية للمملكة. منتجات منوعة وشاملة 
مواد  من  المصنوعة  الفاخرة  الهدايا  إلى  إضافة  أقمصة،  أكواب،  حقائب،  بينها  من 
محلية. تعكس هذه المنتجات كل ا�لوان والتصاميم المتعلّقة بثقافة وتاريخ المملكة. 
في تلّة نبحر في صفحات هذه الحكاية ونسلتهم أجمل الصور وأعمق المعاني، نحولها 

إلى منتجات خالقة ومقتنيات ملهمة تالمس حياة الناس هنا وفي كل مكان.

نحن في "تلة" نؤمن أن كل منتج يقدم قصة.



Tallah introduces an elevated and contemporary gifting concept that offers 
subtlely branded corporate gifts without the overwhelming logo use & 
branding that are usually applied to corporate gifts. 

By limiting the placement of the logo to the gift's packaging, the gift 
maintains a timeless & valuable appearance. This approach makes for a 
more authentic gifting experience where the gift doesn't feel like a 
marketing or advertising tool.

المشاعر  بين طّياتها مما يعكس  لتحمل كّل هدية معنى جميًال  للهدايا،  تلّة مفهوًما عصرًيا  تقدم 
بقيام  عادة-  يحدث  -كما  الُمنتجة  للشركة  التجارية  العالمة  على  التركيز  دون  تحملها  التي 

الشركات بطباعة شعاراتها على الهدايا. 

حيث تقوم تلّة بالحّد من وضع الشعار على منتجاتها واالكتفاء بطباعته على عبوة الهدية؛ لتحافظ 
الهدية على قيمتها، ما يجعل الهدية وتقديمها أكثر أصالة فال تبدو وكأنها محض أداة تسويقية 

أو إعالنية.



�����������������



���������������� التجارية بعالمتنا  رصاص  أقالم 

Your logo 
here



�������� (تي-شيرت) ا�كمام  قصيرة  أقمصة 

Your logo 
here



�����������
���� الباردة الحارة/  المشروبات  لحفظ  أكواب 

Your logo 
here



	�����
����������������� مسواك مع  ورقي  صندوق 



������������������



���������������������������� للسفر عملّية   - حقيبة  داخل  صالة  سجادة 

Your logo 
here



����������������
������ االستخدام) ¾عادة  (قابلة  المشروبات  لحفظ  أكواب 

Your logo 
here



���������������� االستخدام متعددة  قماش  حقيبة 



����������������� النوم قناع 

Your logo 
here



������ شمعة

Your logo 
here



	�������� بريدية بطاقة 



���������



���������������� العربي الخط  أدوات  صندوق 



���
���������������� رخامّي أوراق  مثبّت 

Your logo 
here



���������������������������� مسواك  مع  جلدية  حقيبة 



��������
��������������������������� ��������� ������������������
��������������������

محليين) حرفيين  قبل  من  مقدمة  مخصصة  هدية  (بالداخل  التجارية  بعالمتنا  صندوق 
مختلفة بأحجام  العمل  يمكن 
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