Fact Sheet
ELAN Group
Who We Are

ELAN Group is an innovative group committed to enriching city life by delivering world-class
experiences in Media, Events, Entertainment and City Beautification. Established in 2004, ELAN
Group has matured to diversify its offerings, and today it is one of the most trusted companies
in Qatar and the region.

Mission, Vision & Values
Mission & Vision

Enriching City Life
Values

Achieve, Trust, Engage,
Develop

Senior Leadership
Abdulrahman H. Al-Sowaidi

Jaber A. Al Ansari

Chairman

Group Chief Executive Officer

630+

Employees

3,000+
Khalid I. Al Muraikhi

Bill Fordyce

Group Chief Support Officer

Chief Operating Officer - Media

Hesham Hassanein

Group Chief Financial Officer

URBAN

The leading advertising
company in Qatar, with the
largest network of Outdoor
and Digital Out-of-Home
advertising assets, in
addition to Cinema, Radio,
and Digital Advertising.

A pioneering company that
aims to enhance the urban
experience by providing
innovative and customized
city beautification solutions.
ELAN Urban provides
bespoke street furniture,
standard street lighting, road
safety and signage solutions.

ELAN Decaux is a joint
venture between ELAN
Group & JC Decaux to
operate OOH in the
municipality of Doha.

Founded in 2012, to
manufacture traffic,
industrial, and way finding
signs.

EVENTS

A full-service provider
specialized in exhibition and
events.

600+

B2B Clients

224

Cinema
Screens

5M

Cinema
Guests / year

Partners

ELAN Group operates through four divisions
MEDIA

Media
Assets

ENTERTAINMENT

The most innovative cinema
chain in the Middle East with
cinemas in Qatar, UAE,
Oman and Bahrain.

A JV with Live Nation to
deliver world-class live
entertainment.
Movie Distributor of
major studios
and Independent Films
across the Middle East.

The number 1 worldwide company
in outdoor advertising which
reaches more than 400 million
people on the planet every day.

One of the most important
European trade fair organizations,
and its international prestige is
closely linked to the Barcelona
brand, a city with over a century of
trade fair tradition.

A JV with MCI to Deliver
Conferences & Meetings with
International Standards.

ELAN Print is one of the
largest digital printing houses
in Qatar

A leading Professional Congress
Organizer (PCO) driving innovation
in the global Meetings, Events,
Association and Congress industries
since 1987.

Contact Details
Marketing & Corporate Communications:
Email: communications@elan.qa Tel: +974 44282828
Website: www.elan.qa

The global leader in live
entertainment.

Head Office:
QDB Building B, Floors 3-5, Grand Hamad Street, P.O. Box 24953 - Doha, Qatar
Follow us @

ELANGROUP

ELAN.GROUP

ELANQATAR

ELAN GROUP
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معلومات أساسية

مجموعة إعالن

من نحن

الرؤية ،الرسالة والقيم

مجموعة إعالن هي مجموعة مبتكرة ملتزمة بإثراء الحياة في المدن من خالل تقديم تجارب عالمية المستوى
في مجال اإلعالنات والترفيه والفعاليات وتجميل المدن .تأسست مجموعة إعالن في عام  ،2004وهي اليوم
واحدة من أكثر الشركات الموثوقة في قطر والمنطقة.

الرؤية والرسالة

نثري الحياة في المدن
القيم

اإلنجاز ،الثقة ،المشاركة،
التطوير

فريق اإلدارة
عبدالرحمن هشام السويدي

جابر عبدهللا األنصاري

رئيس مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي للمجموعة

خالـد الـمـريـخـي

بل فورديس

رئيس الشؤون المساندة للمجموعة

الرئيس التنفيذي للعمليات  -ميديا

الموظفين

أصول
اإلعالم

3,000+
600+

عمالئنا
عدد شاشات
السينما

هشام حسنين
المدير المالي للمجموعة

عدد زوار
السينما

تعمل مجموعة إعالن من خالل  4أقسام
ميديا

630+

5

مليون/سنة

الشركاء

إيفنتس

الترفيه

مزود خدمات متكامل متخصص
في المعارض والفعاليات.

سلسلة دور السينما
األكثر ابتكارًا في الشرق األوسط

أوربان

224

الشركة الرائدة عالميا في مجال اإلعالنات
الخارجية حيث تصل ألكثر من  400مليون
شخص يوميّاً في جميع أنحاء العالم.
ُمتخصّصة في ابتكار طُرق تواصل
ووسائل إعالنيّة متنوّعة من خالل
مجموعة مختلفة من القنوات
اإلعالنيّة إلجتذاب المستهلكين
وتنشيط العالمات التجاريّة

شركة رائدة تهدف إلى تعزيز
التجربة الحضرية من خالل توفير
حلول مبتكرة لتجميل المدن .توفر
 ELAN Urbanأثاث الشوارع
حسب الطلب ،وإنارة الشوارع،
واللوحات الطرقية وحلول
السالمة على الطرق

مشروع مشترك مع اليف
نايشون إلدارة الترفيه الحي

"إعالن ديكو" هي تحالف مشترك
بين مجموعة إعالن وجي سي
ديكو ،الشركة األولى في العالم
لإلعالنات الخارجية

توزيع أفالم األستديوهات
الكبيرة والمستقلة لإلنتاج السينمائي
عبر منطقة الشرق األوسط

واحدة من أكبر منظّمات المعارض التجاريّة
بأوروبّا ،ومكانتها الدوليّة مرتبطة بالعالمة
التجاريّة "برشلونة" ،وهي مدينة معروفة
بطابعها ال ُتجاري ألكثر من قرن.

تم إنشاؤها عام  2012لتصنيع
اللوحات المرورية واللوحات
الصناعية واللوحات اإلرشادية
تحالف مشترك مع أم سي آي
لتنظيم مؤتمرات واجتماعات وفق
المعايير الدولية

تعتبر إعالن للطباعة واحدة من
أكبر دور الطباعة الرقميّة في
قطر

الشركة العالميّة الرائدة في مجال تنظيم
المؤتمرات ،حيث تعمل على تنظيم
المعارض والفاعليّات العالميّة في المنطقة
منذ عام .1987

عناوين االتصال
االتصال والتسويق المؤسسي:
البريد اإللكتروني  communications@elan.qa :هاتف +974 44282828 :
الموقع االلكتروني www.elan.qa :
المكتب الرئيسي:
مبنى بنك قطر للتنمية ب ،الطوابق  ،5-3شارع حمد الكبير ،صندوق البريد 24953 :الدوحة ،قطر

تابعونا عبر
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رائد عالمي في مجال الترفيه الحي
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