ّ
صمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت للمبدع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــني
ّ
مسرع نمو شركات األزياء الناشئة

Tailored for creators
FASHION ACCELERATOR

كلم ـ ـ ــة عض ـ ـ ــو
مؤس ـ ـ ــس

سكيل 7هي أول حاضنة أعمال لألزياء والتصميم
يف قطر .تم تأسيسها من قبل بنك قطر للتنمية
بالشراكة مع  M7مركز قطر لالبتكار وريادة األعمال
للتصميم واألزياء والتكنولوجيا لتكون منصة لدعم
وتطوير ورعاية الصناعة اإلبداعية يف الدولة.
سكيل 7هي مساحة لدعم وإلهام املصممني املبدعني ورواد األعمال والشركات
الناشئة لوضع بصمتهم الخاصة وخلق عالمة تجارية خاصة بهم ،وتعزيز مكانة
قطر كمركز جذب لصناعة األزياء والتصميم والتكنولوجيا واملساهمة يف تنويع
االقتصاد املحيل .هذه هي الركائز التي أنشئت ألجلها سكيل. 7
لذا ،إذا كنت رائد أعمال مبدع ذو مخيّلة واسعة ،وتملك الشغف واإلصرار،
استعد للميض قدماً إىل ما هو أبعد من حدود اإللهام .فأنت يف املكان املناسب.
عبدالرحمن هشام السويدي
الرئيس التنفيذي – بنك قطر للتنمية
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A word from a
founding member

As the first Fashion & Design business incubator
in Qatar, Scale7 was founded by Qatar Development
Bank (QDB), in partnership with M7, to serve as
a platform to promote, develop and foster the
creative industry in the country.
Scale7 is a space where designers, entrepreneurs, and startups can find
support and inspiration on their journey towards becoming recognized,
commercially viable brands. Enabling Qatar to position itself as a major
Fashion & Design hub and ultimately contributing to the diversification of
the local economy are the main pillars on which Scale7 was established.
So, if you are a creative entrepreneur, full of imagination,
passion, and determination, get ready to go beyond inspiration.
You’ve come to the right place.
Abdulrahman Hesham Al-Suwaidi
Chief Executive Officer - Qatar Development Bank
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مهمتنـ ـ ـ ــا

نحن حاضنة أعمال ومنصة تدعم صناعة
 هدفنا رعاية املبتكرين،األزياء والتصميم
واملصممني ورواد األعمال والشركات
 من خالل توفري،الناشئة يف هذا املجال
كافة املوارد ومتطلبات العمل واملعرفة
الالزمة لتحويل أفكار األزياء والتصميم
.إىل عالمات تجارية مستدامة

رؤيتنـ ـ ـ ــا

 لجعل قطر مركز إبداع7تطمح سكيل
 بينما،عاملي لصناعة األزياء والتصميم
تساهم يف تطور اقتصاد البلد القائم
.عىل املعرفة

Mission

We are a fashion and design
business incubator- a platform
to support, develop and
foster innovators, designers,
entrepreneurs, and startups,
to curate all the business
know-how and research to
transform fashion and design
ideas and concepts into viable,
commercial brands.

Vision

Scale7 aspires to transform
Qatar into an iconic global
hub for the fashion and design
industry while contributing
to developing the country’s
knowledge-based economy.
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خدماتنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

Our Services

مخترب التصنيع الرقمي
يتيح لك مخترب التصنيع الرقمي الوصول إىل سلسلة من آالت التصنيع الرقمي
.لتصنيع النماذج وإنتاج الدفعات الصغرية من التصميمات
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Digital Fabrication Lab
In the digital fabrication lab, you have access to a series of
digital manufacturing machines for prototyping and smallbatch production.

Photography Studio
The photography studio is where all the products created can
be shot and retouched locally. In addition, we offer a flexible
shooting location catering for fashion and design editorials,
product and still life, online store, animation, and more.

استوديو التصوير
استوديو التصوير هو املكان الذي فيه يتم تصوير جميع التصاميم املنتجة مع
إمكانية تعديل الصور داخلياًّ .
نقدم موقعاً مرناً يتناسب مع جلسات التصوير
املخصصة الستخدام الصور ملقاالت األزياء والتصميم ،عرض املنتجات ،املتاجر
الرقمية ،الصور املتح ّركة وغريها الكثري.
7

استديو تصميم األزياء
 الخاص باألزياء مساحة مثالية ملزج7يشكل استوديو سكيل
ّ
فيقدم إضافة إىل األدوات الكالسيكية كطاوالت التقطيع
.أساليب صناعة املالبس
وطاوالت اليك وتماثيل العرض معدات حديثة كآالت متخصصة للخياطة الخطية
ّ
.املسطح ونظام للتصميم الرقمي
واملرتابطة واملاسح
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Fashion Design Studio
Scale7 fashion studio is ideal for hybrid methods of garments
manufacturing. With classic lab tools like cutting tables,
iron tables, and mannequins, the facility also offers cuttingedge equipment like professional linear sewing and overlock
machines, flatbed scanners, and a digitalizing pattern system.

استديو تصميم املجوهرات
 تجد يف االستوديو كل ما،من مسدسات اللحام إىل مساحات العمل املتخصصة
 العمل باألسالك والنحت يف الشمع وتلحيم املعدن.تحتاجه لصناعة املجوهرات
.هي بعض من الخيارات العديدة لتصميم قطع اإلكسسوارات واملجوهرات
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Jewelry Design Studio
From torch soldering guns to professional workbenches, the
studio is fully equipped for jewelry making. While working,
wax carving and metal soldering are just a few possibilities for
small-scale design and accessories.

برامجنا

Our Programs

الهاكاثون
 يهدف إىل تطوير أفكار،هو حدث افرتايض يستمر ثالثة أيام
مبدعة ونماذج عمل من شأنها التأثري إيجابياً عىل طبيعة نظام
.التصميم واألزياء يف قطر يف بيئة فريدة بإبداعها

The Hackathon
Scale7’s Hackathon is a 3-day virtual event that
aims to generate ideas and business concepts that
positively impact the Qatari fashion and design
system’s nature in a unique creative environment.
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برنامج االحتضان
برنامج ّ
مدته ثالثة أشهر ّ
خصص للمصمّ مني الطموحني الذين
ما زالوا يف «مرحلة بناء الفكرة» ،يهدف إىل تمكني روّاد األعمال
املبدعني إىل تحويل أفكارهم إىل شركات نائشة وعالمات
تجارية حقيقية.

The Incubation Program
A 3-months program designed for aspiring
designers in their “idea stage”, enabling selected
entrepreneurs to transform their ideas into
real-world startups and brands.
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برنامج تسريع نمو الشركات
ّ برنامج
ّ مدته ثالثة أشهر
خصص لتوسيع نطاق عمل الشركات
 من خالل،الناشئة يف مجال التصميم واألزياء والتكنولوجيا
 ووصول إىل شبكة من الخرباء،ورشات عمل وتدريب وإرشاد
.واملستثمرين ملساعدتهم عىل تنمية مشاريعهم

The Acceleration Program
A 3-months program designed to upscale startups in the design and fashion, and technology
industry, through coaching, workshops,
mentorship, and access to a network of experts
and investors to help grow their businesses.
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Scale7

M7 Building, 2nd Floor
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Scale7

M7 Building, 3rd Floor
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ْ رواد
7سكيل

Scale7 Fashionpreneurs

اضغط عىل الرموز لرؤية إبداعاتهم

Click through the logos to see their creations

@qsheen_offical

@glitter_design_

@danariadthelabel

@trifoglio_qatar

@aadimabygm

@drizzle.qa

@koi.qa

@pront.me

@kashmah_co

@my.line.abaya

@gympanthere

@oxygenstoreqa

@hairaat

@irreplaceable_qtr

@hissahaddad

@witrjewelry

@swayraofficial

@lovahbyfatima

@tricitiehq

@qalma_qa

@hendrumaihi

@verveqa

 يمكن لقصةThe next
 النجاح التالية أنsuccess story
! تحمل توقيعكcan be yours!
ّ
سجل يف إحدى برامجنا التي تناسب
ّ
نتطلع
 فنحن.مرحلة شركتك النائشة
.للعمل معك

Apply for one of our programs that
suits best your startup’s stage.
We look forward to working with you.

CONTACT US

، الطابق الثاين،M7 مبنى
،مشريب قلب الدوحة
 قطر،الدوحة
2nd floor, M7 Building,
Musheireb Downtown,
Doha, Qatar

create@scale7.qa
+974 4015 0666
@scale7.qa

