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نبذة عن مجموعة إعالن
حلوال متكاملة ذات مستوى عالمي في مجاالت
مجموعة إعالن هي شركة ديناميكية ومبتكرة ،تقدم
ً
اإلعالم والترفيه والفعاليات والتصميم الحضري .تأسست عام  2004لتعمل على مواكبة وتطوير صناعة
اإلعالن في قطر وفق المعايير العالمية .توسعت أنشطتها على مر السنين ،حتى صارت شركة متكاملة
تعمل من خالل  4أقسام :إعالن ميديا ،إعالن أوربان ،إعالن إيفينتس ،إعالن انترتينمنت.
ً
عددا من الشراكات االستراتيجية والتحالفات والمشاريع المشتركة مع بعض
كما أنشأت مجموعة إعالن
األسماء األكثر ثقة في مجاالتها .من خالل االبتكار والشراكة مع الشركات العالمية لجلب الخبرات الدولية
إلى األسواق المحلية واإلقليمية ،وضعت مجموعة إعالن مجموعة من المعايير لوسائل اإلعالم ،والترفيه،
والفعاليات ،والتصميم الحضري بهدف أن تكون مزود الخدمة المفضل في المنطقة.
إن فريق عمل مجموعة إعالن يشمل على عدد متنوع من الجنسيات وهم من أصحاب الخبرة والكفاءة
العالية واللذين انضموا إلينا من أكبر الشركات في العالم .إننا نؤمن بأن فريق العمل المؤهل وذو الخبرة
ً
قادرا على تزويد عمالئنا بخدمات استثنائية تتجاوز توقعاتهم.
سوف يكون
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نبذة عن إعالن أوربان
تسعى شركة إعالن أوربان إلى أن تصبح الشركة الرائدة في مجال خدمات تجميل المدن ووحدات التنقل
الذكية واللوحات اإلعالنية في الشرق األوسط.
وتسعى الشركة إلى تحقيق هذا الهدف من خالل توقيع شراكات تعاونية مع العديد من الشركات العالمية
ً
ووفقا لمعايير عالمية في مصنعها القائم في
األكثر خبرة في هذا المجال ،كما أنها تتبنى أفضل طرق العمل
المنطقة الصناعية في الدوحة ،قطر.
إعالن أوربان تعمل على تقديم الخدمات التي تسهل حياة المواطنين والمقيمين اليومية .وتسعى بجد إلى
توفير نظام بيئي مستدام حديث ومبتكر في منطقة الشرق األوسط من أجل أن تصبح الشوارع واألرصفة
والجسور واألنفاق التي يتم تصميمها وتنفيذها بشكل دقيق ومدروس بالشراكة مع المتخصصين أكثر
متعة وجماال.

٩

عواميد اإلنارة ،مدينة لوسيل

٨

شريك شامل
التعامل مع شركاء متعددين لتنفيذ المشاريع أمر متعب من دون أدنى شك .لذلك ،تقدم إعالن أوربان خدمات شاملة تتراوح بين التصميم ،والتوصيل
والتركيب ،والصيانة ،لتكون بذلك الشريك الشامل الذي يوفر الراحة التامة للعمالء.
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منتجاتنا
توفر إعالن أوربان عدة تركيبات نموذجية تلبي متطلبات عمالئنا بكل تأكيد .كما يمكن استخدام هذه المنتجات كمصدر إلهام

خصيصا لعمالئنا الذين
حلول مصممة
تفصيل لتلبية توقعات العمالء .وفي بعض الحاالت ،نقدم
لتصميم وتطوير حلول أكثر
ً
ً
ً

يطرحون فكرة خاصة بما يرغبون به .هدفنا أن نتسم بالمرونة ،ونقدم الدعم الكامل ،ونلبي كافة احتياجات العمالء.
تتضمن منتجات إعالن أوربان:

إضاءة الشوارع

إنارة المنشآت الرياضية

أعمدة الشوارع

أثاث الطرقات

شاشات أل إي دي

أنظمة المساندة والتوجيه

مقاعد قطيفان ،مدينة لوسيل
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شبكة قوية من الشركاء الدوليين

UNITED KINGDOM

NETHERLAND

LED luminaires

ITALY
Manufacturing of street
furniture and poles

PORTUGAL
TURKEY

Manufacturing of steel
columns for street lights

Manufacturing of street
furniture and poles

Street furniture

Manufacturing of street
furniture and poles

١٤

١٥

Country: Netherland
Country: Turkey
Street furniture

2D Group provides their customers with a wide range of services and
productions from lighting, construction and decoration, to security,
luxurious yacht designs, and construction. Although their work can be
looked at as art, they were always guided by technology and science.
Their expert team of designers and 8000 m² closed area have presented
a whole new perspective on the sector that is served with their cadres who
transformed the dreams into reality. Today, they have put new values in
every sector that has been produced, in every project we produced, both
in Turkey and abroad.

Your development and manufacturing partner. With
over 50 years of aluminum extrusion expertise,
entrepreneurial spirit and continuous improvement,
we lead the industry. Extruded Solutions in Hydro
has a global presence with local manufacturing in
approximately 40 countries. Integrity and ethical
behavior concern everyone in Hydro. Our steering
documents and our code of conduct represent our
framework for leadership, organization, and culture.

Country: Portugal

Country: United Kingdom

Founded in 1971, the company Irmãos Silvas S.A. “METALOGALVA”,
is the oldest company of the Vigent Group. This industrial
company has five industrial units occupying a total area of
60.440m², and a total gross area of 199.000m², having more
than 500 employees. Metalogalva is specialized in the design
and manufacture of metal structures, having the capacity
and skills to perform prototype tests, assembling level and
structural strength. Their products have application in several
fields of activity, including energy, telecommunications, roads
and railways, renewable energies and is usually subjected to a
corrosion protection of hot dip galvanizing.

CU Phosco is the largest UK designer and
manufacturer of outdoor lighting equipment. CU
Phosco Lighting Ltd (formerly known as Concrete
Utilities) is the longest established and premier
outdoor lighting group in the UK. They design and
manufacture exterior lighting luminaires, floodlights,
lighting columns and masts. Their lighting columns
and masts range from 3 metres to 60 metres in
height and can be seen on motorways, at airports,
in shopping centers, housing estates and sports
stadiums throughout the world.

Country: Italy

Country: Turkey

Bottega7 is an Italian lighting and urban furniture
company, established by a group of professional
businessman
who
came
from
different
backgrounds but share the same vision, values and
beliefs. Let’s think about a workshop where the most
sophisticated artisans design and produce tailor
made products to suit the customers’ requirements.
A place of continuous research and development, a
place where your ideas become reality. All this and
much more is Bottega7.

Sistem Reklam started to manufacture billboards with lights and without
lights in a workshop of 300 m2 in the beginning of the 1970’s. Now in
its facilities of 30,000 m2 closed area equipped with modern and state
of the art technology, it designs the corporate identity for many sectors
including petrol, tire, automotive, banking and shopping malls, as well as
providing manufacturing, assembly and maintenance services. With its
experience of more than 25 years and its high product quality. Sistem
Reklam gives services to international companies that are all leaders in
their sectors. Sistem Reklam has been manufacturing , lamellas, trapeze
and sandwich panels since 1997.

Steel columns for street lights

Street furniture and poles
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Street furniture and poles

LED luminaires

Street furniture
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أثاث شوارع
مدينة لوسيل
عقدا مع شركة لوسيل للتطوير العقاري
وقعت إعالن أوربان
ً
من أجل تصنيع ،وتزويد ،وتركيب ،وصيانة أثاث الشوارع وإنارة
طرقات مدينة لوسيل ،بما في ذلك ،مواقف خاصة بالدراجات
الهوائية ،ومقاعد وكراسي وحاويات خاصة بالقمامة ،وأعمدة
تقسيم الشوارع ،وأعمدة إنارة الشوارع وحامالت اإلشارات
والالفتات .وتمكنت إعالن أوربان من تركيب  3604قطعة أثاث
خصيصا لشوارع مدينة لوسيل ،بالشراكة مع
فريدة صممت
ً
مجموعة هاب ،الشركة األسترالية الرائدة في مجال التصميم.

ص

العميل :شركة لوسيل للتطوير العقاري

مصمم األثاث :هاب

نطاق العمل :تقع مدينة لوسيل شمال العاصمة القطرية الدوحة،

مربعا ،وتعرف بمدينة المستقبل.
كيلومترا
وتبلغ مساحتها 38
ً
ً

وبعد أن قدمنا ست تركيبات ألثاث الشوارع ،تتضمن تركيبات

ألعمدة متعددة الوظائف ،وتصاميم أرصفة فريدة للمشاة ،تم

اختيارنا كأفض مورد في عملية اختيار عالمية مفصلة .وقد أشيد

بجودة التصميم من خالل حصولنا على جائزة التصميم األسترالية
العالمية.

ص

قطيفان ،مدينة لوسيل
٢١
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المدينة التعليمية
وقع اختيار مؤسسة قطر على إعالن أوربان لتوفير دراسة نظام
خاص بالدراجات في المدينة التعليمية ،ووضع خطة تجريبية
لنظام الدراجات الكهربائية .ونجحنا في تنفيذ المرحلة األولى
من المشروع األول من نوعه في دول مجلس التعاون الخليجي،
في قلب المدينة التعليمية ،لتصميم ،وتصنيع ،وتركيب،
وتشغيل ،وصيانة نظام كامل للدراجات الكهربائية المشتركة.

ص

العميل :مؤسسة قطر

شركة تصنيع الدراجات :نكست بايك

نطاق العمل :اختارت مؤسسة قطر ،إحدى أكبر المؤسسات في

دول مجلس التعاون الخليجي ،إعالن أوربان لتصميم ،وبناء ،وتزويد

نظام دراجات كهربائية مشتركة للمدينة التعليمية ،يتألف من 3000

فضل عن بناء مسارات للدراجات،
دراجة كهربائية ودراجة هوائية.
ً
ومحطة تصليح ،ووضع تطبيق تحكم خاص.

ص

ونفذنا مرحلة التصميم والبناء في سبتمبر  ،2014وسلمنا 60

دراجة كهربائية ،باإلضافة إلى تنفيذ محطة وبنى تحتية لتشغيل

 240دراجة ،ما أمن التشغيل الكامل في أكتوبر  .2014وفي أبريل
ُ ،2016
طلب إضافة  140دراجة.

ص

مشاركة الدراجة ،مؤسسة قطر
٢٣
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جسور المشاة
أوكلت الحكومة القطرية عبر وزارة البلدية والبيئة ووزارة

المواصالت واالتصاالت إعالن أوربان بتصميم ،وتشييد ،وتشغيل
جديدا في مختلف أرجاء دولة قطر .وقد صممت
 15جسر مشاة
ً

إعالن أوربان لهذه الغاية نوعين من الجسور:

ص

الجسور االستثنائية :مفهوم جديد لجسور المشاة

المتميزة بتجهيزات الساللم المتحركة ،والمصاعد ،وأجهزة تكييف

الهواء ،وماكينات الصراف اآللي ،وآالت البيع الذاتي ،وخدمات
أخرى.

ص

11موقعا
الجسور العادية :جسور تعزز سالمة المشاة في
ً

مختلفا وتتيح لهم إمكانية استخدام الساللم أو المصاعد لعبور
ً

الطرقات السريعة أو الشوارع في عدد من األماكن الحيوية.

ص

استلهمت إعالن أوربان التصميم من التطور الحضري السريع الذي
تصورا ألشكال هذه الجسور لتكون
تشهده دولة قطر ،ووضعت
ً

جزءا منه.
متصلة بهذا التطور الحضري وتكون ً

ص

ويستند التصميم المستوحى من دولة قطر العصرية على خطوط

ومنحنيات واضحة ،وإطار نحتي ،ومواد وتقنيات حديثة مثل

الزجاج ،واأللمنيوم ،ومصابيح أل إي دي ،لدمج التصميم في
المناظر الطبيعية بأناقة.

ص

جسر المشاة  -طريق المطار
٢٥

٢٤

نوڤو سينماز
نوڤو سينماز هي دور السينما الرائدة وحائزة على العديد من الجوائز في
الشرق األوسط .تشتهر نوڤو بالتزامها باالبتكار والمستوى المتميز لما
تقدمه للزوارها من تجارب سينمائية متعددة في جميع مواقعها .تدير
نوڤو أربع مواقع من دور السينما ولديها أكثر من  39شاشة في قطر.

ص

العميل  :نوڤو سينماز
المهام  :عقد فريق عمل نوڤو سينماز شراكة مع إعالن أوربان
تقوم أوربان بموجبها بإدارة المشاريع واإلنشاءات وكافة التجهيزات
الخاصةبدورالسينماالموجودةفيقطربمافيذلكنوڤوسينماز في اللؤلؤة،
01مول ،سوق واقف ومشيرب.

ص

وإعالن أوربان تقوم بتقديم ميزانية كل مشروع ودراسة الجدوى
الفنية وكذلك إدارة ومراقبة تطوير تصميم المفهوم بما يتناسب
مع موقع السينما .إضافة إلى ذلك يدير فريق عمل أعالن أوربان
المناقصات لتعيين استشاريين لمراقبة كمية المسح ،ومقاولي
التصميم والبناء ،عن طريق تقديم تقييمهم الفني والتجاري للجنة
المناقصات؛ كما أن أوربان تضمن مراقبة إنجاز المشروع ضمن
الجداول الزمنية والميزانية المستهدفة.

٢٧

ص

٢٦

