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ELAN Group is a dynamic and innovative company delivering world-class experiences in media, 
entertainment, events, and city beautification.

Established in 2004 with the ambition to bring international advertising concepts to Qatar, ELAN 
Group expanded over the years to diversify its offerings, and today the group is a fully integrated 
company that operates through four divisions: Media, Urban, Events, Entertainment.

ELAN Group has established various strategic partnerships, alliances, and joint ventures with some of 
the most trusted names in their fields. Through innovation and by partnering with global companies 
to bring international expertise to the local and regional markets, ELAN Group is setting the standards 
for media, entertainment, events, and city beautification industries, with the aim of becoming the 
service provider of choice in the region.

ELAN Group has a multinational, talented, and diverse team of professionals from some of the most 
reputable companies in the world. ELAN Group believes in equipping ourselves with the best talent 
to be able to provide our clients with extraordinary service and exceed their expectations.

ABOUT ELAN GROUP
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ELAN Events is the largest MICE player in Qatar operating across the full value chain of the industry 
through various Joint Ventures and partnerships with leading international companies. The services of 
ELAN Events include: Venue Management, Exhibitions, Professional Congress Organizer (PCO), Live 
Events, Exhibition Services.

Our multicultural team of seasoned and dedicated event professionals bring with them years of 
extensive international event and venue management experience from all around the world. This level 
of expertise combined with an eager and receptive market is a winning recipe for unique, creative, and 
memorable events, all designed with the aim of delivering world class events that exceed expectations 
and contribute in positioning Qatar as prominent MICE destination.

ABOUT ELAN EVENTS

Venue Management Exhibitions PCO

Exhibitions ServicesLive Events
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ACTIVITIES
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ELAN Events provides full Management services for MICE venues. From venue operations, to promotional services, to facilities 

management, to ticketing and registration services, we ensure that each venue delivers the best experience to its visitors. 

Through our partnerships with Fira Barcelona, we manage The Doha Exhibition and Convention Center (DECC): one of the 

most versatile and distinctive spaces in the Middle East, able to host a diverse range of events from exhibitions and conventions 

to corporate and special events.
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VENUE MANAGEMENT

Doha Exhibition and Convention Center (DECC)
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Elan Events provide full exhibition planning, logistics and professional support to clients. ELAN Events has a successful 

partnership with Fira Barcelona to organize international exhibitions in Qatar. Fira Barcelona organizes a portfolio of more than 

70 shows, among which, 15 of them rank among the world’s top 3 in their sector.

Elan Events is quickly building a reputation in the region for its expertise in the events industry, running some of the most 

successful and recognized exhibitions and events including the Qatar Motor Show (QMS), Doha Jewellery and Watches 

Exhibition (DJWE), and City Scape Qatar, through our partner Informa. 
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EXHIBITIONS

Qatar Motor Show 2018
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In 2017, ELAN Events established “Spaces” through its subsidiary Fira Qatar. “Spaces” assists clients with the physical aspects of 

organising events to offer hustle-free services to organizers and exhibitors of shows and events in Qatar. Spaces offers event 

organizers full-fledged service, from project management to the design and execution of the exhibition concept; it operates 

based on three main pillars: design of unique exhibition spaces, ensure business development, and operational excellence.

Spaces has an international experience in exhibition services field, and it started operating in Qatar with a portfolio including a 

diversified number of world-class events that took place in many parts of the world such as: Mobile World Congress, Microsoft 

TechEd, BIZZ Barcelona, BCN Bridal Week, Taste of Paris, IGTM, Madrid Fashion Week, European Cardiology.

The various exhibition services that Spaces provides include accreditation desks, welcome area design and execution, 

shell scheme of multiple types such as maxima & tissued, key-note auditorium, hospitality areas, VIP areas, relaxation areas/ 

convergence, catwalk, congress carpeting, AV services and furniture.
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EXHIBITIONS SERVICES

Made at Home Exhibition 2017
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CONFERENCES

Elan Events is a professional congress organizer (PCO) that provides complete management for conferences including budget 

preparation and tracking, developing conference programmes, registration and venue selection, audiovisuals, logistics, 

marketing and sponsorship sales.

Elan Events has partnered with MCI, an international professional congress organizer and association management company. 

The partnership focuses on growing Qatar’s meetings, incentives, congress and exhibition (MICE) market, with MCI leveraging 

global best-practices and growth strategies and ELAN Events providing local knowledge, connections and operational 

excellence.

International Network for Small and Medium Enterprises 2016
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LIVE EVENTS
ELAN Events imagines, hosts, and delivers community engaging live events from conceptualization to execution. These include 

concerts, shows, sports... in line with the country’s family entertainment strategy, and in partnership with leading international 

partners.

Our portfolio of live events includes the Emiri Cup, Doha Cultural Festival, and many other family oriented entertainment 

activities.  

Mohammed  Hamaki 



PARTNERSHIPS
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Fira Qatar 
ELAN Group has partnered with Fira Barcelona to form Fira Qatar with the objective of executing 
world-class exhibitions in the region. 
Fira Barcelona is one of the most important European trade fair organisations, and its international 
prestige is closely linked to the Barcelona brand, a city with over a century of trade fair tradition.

Spaces

Based in the Doha Exhibition and Convention Center (DECC), Spaces provides services to organizers 

and exhibitors of shows and events in Qatar. Spaces focuses on the design of unique exhibition 

spaces, as well as assisting in the project management and realization of the exhibition concept. 

FIRA QATAR & SPACES
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Qatar Motor Show 2017



VPM is a joint venture between ELAN Group and Fira Barcelona. This partnership combines ELAN 

Group’s local know-how coupled with Fira Barcelona’s global expertise to produce and host world-

class events with the aim of promoting the State of Qatar as a go-to destination for the MICE 

(Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibition) industry. Together, they have formed VPM which 

won a competitive tender of Qatar Tourism Authority to operate and fully manage the new Doha 

Exhibition and Convention Center (DECC). 

VENUE PRO MANAGEMENT
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Doha Exhibition and Convention Center (DECC)



MCI Qatar Is a joint venture between ELAN Group and MCI. The JV is dedicated to manage and 

execute meetings, events, and conferences. The partnership will focus on growing Qatar’s meetings, 

incentives and congress market. 

MCI is a leading Professional Congress Organizer (PCO) driving innovation in the global meetings, 

events, association and congress industries since 1987.

MCI QATAR
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The Euromoney Qatar Conference 2016





ام سي اي قطر

 عقدت إعالن إيفينتس شراكة استراتيجية مع ام سي آي – الشركة العالمية الرائدة في مجال عقد
 وتنظيم االجتماعات والمؤتمرات والمعارض، بهدف تشكيل شركة قطرية مختصة في مجال إدارة

االجتماعات والفعاليات والمؤتمرات.

 وتعتبر إم سي آي شركة عالمية رائدة في مجال عقد وتنظيم االجتماعات والمؤتمرات والمعارض منذ
عام 1987.

٢٥ ٢٤

مؤتمر المال األوروبي ٢٠١٦



ڤينيو پرو مانجمنت

 فينيو برو مانجمنت هو مشروع مشترك بين مجموعة إعالن وشركة فيرا برشلونة ، والتي تعتبر
 الشركة الرائدة في مجال إدارة مواقع الفعاليات والمهرجانات في العالم. تجمع هذه الشراكة خبرة
 مجموعة إعالن المحلية وخبرة شركة فيرا برشلونة العالمية من أجل تقديم واستضافة الفعاليات

والمهرجانات العالمية بهدف تطوير مجال إقامة المعارض والمؤتمرات في دولة قطر.
 كما شكلت الشركتان شركة )في بي إم( ، والتي اختارتها الهيئة العامة للسياحة في قطر لتنظيم وإدارة

مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات الجديد.

٢٣ ٢٢

مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات )دي إي سي سي(



فيرا برشلونة وسبييسز
فيرا قطر

 أقامت إعالن أيفينتس شراكة مع شركة فيرا برشلونة الرائدة عالميًا في مجال تنظيم المعارض بهدف تنظيم معارض
بمستوى عالمي في المنطقة.

 وتعتبر شركة فيرا برشلونة أحدى أهم المؤسسات العاملة في مجال تنظيم المعارض في أوروبا، يرتبط عملها بشكل
وثيق مع برشلونة، وهي مدينة معروفة ألكثر من قرن من الزمن بالمعارض التجارية.

سبييسز
 هي عالمة تابعة لشركة فيرا قطر. وتعتبر سبييسز مزود الخدمة المفضل في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، حيث
 يقع مقرها، من خالل توفيرها مجموعة من الخدمات المتنوعة للمنظمين والعارضين المشاركين في مختلف المعارض

والفعاليات التي تشهدها دولة قطر.

٢١ ٢٠

معرض قطر للسيارات ٢٠١٧



شــركــائـنـــا
١٩ ١٨



الفعاليات الحية

 تقوم إعالن إيفنتس بتصور واستضافة وتقديم فعاليات ترفيهية حية للمجتمع في قطر وذلك بشراكة مع شركات رائدة عالميا في هذا المجال.
وتشمل هذه الفعاليات الحفالت الموسيقية، والعروض، والرياضة ... تماشيا مع استراتيجية الترفيه العائلي في البلد.

وشملت الفعاليات التي تم تنفيذها: كأس األمير، مهرجان الدوحة الثقافي والعديد من األنشطة الترفيهية العائلية األخرى.

١٧ ١٦

محمد حماقي



المؤتمرات

 تقدم إعالن إيفينتس خدماتها المميزة في مجال تنظيم وإدارة المؤتمرات، حيث تشمل الخدمات المقدمة: وضع الميزانية
 وتطوير برامج المؤتمرات والتسجيل واختيار الموقع المناسب وتوفير الصوتيات والمرئيات الالزمة، والخدمات اللوجستية

وخدمات التسويق والمبيعات.

 وقعت إعالن إيفينتس شراكة مع ام سي آي – الشركة العالمية في مجال تنظيم وإدارة المؤتمرات، وتركز الشراكة بشكل
 أساسي على النمو المتزايد للمعارض والمؤتمرات في سوق قطر وتسعى إلى تقديم الخدمات المميزة لهذا المجال. حيث تقدم

 أم سي آي خبرات عالمية وتطرح استراتيجيات متطورة، في حين تقدم مجموعة إعالن خبرتها في السوق القطري وعالقاتها
الداخلية وأداء فريقها المتميز.

١٥ ١٤

المنتدى السنوي الثاني عشر للشبكة الدولية للشركات الصغيرة والمتوسطة ٢٠١٦



 أسست شركة فيرا قطر وهي إحدى الشركات التابعة إلعالن إيفنتس، وحدة أعمال جديدة متخصصة في مجال تقديم خدمات المعارض، تحمل اسم
وتعتبر  ) سبييسز  ( مزود الخدمة المفضل في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، حيث يقع مقرها، من خالل توفيرها مجموعة من  ) سبييسز (.

الخدمات المتنوعة للمنظمين والعارضين المشاركين في مختلف المعارض والفعاليات التي تشهدها دولة قطر.

 وتركز  ) سبييسز  ( في عملها ضمن المعارض والفعاليات على ٣ ركائز أسياسية، هي: تصميم مساحات مميزة للمعارض، ضمان تطوير األعمال
 يركز على تنفيذ مفهوم المعرض، وتصميم خدمات مخصصة وفريدة من نوعها، «Spaces» والتميز في التشغيل. وبذلك يتضح أن جوهر عمل

تتناسب مع كل حدث، إلى جانب اإلدارة المتكاملة للمشروع.

 وتحمل ) سبييسز  ( معها إلى قطر خبرة طويلة في تقديم خدمات المعارض الدولية، إذ سبق أن نظمت العديد من الفعاليات واألنشطة الدولية،
 مثل مؤتمر الجوال العالمي، ومؤتمر مايكروسوفت، وبيز برشلونة، وأسبوع العروس )بي سي أن(، و )تاست أوف پاريس( ،) أي جي تي إم (،

 وأسبوع الموضة في مدريد، ومؤتمر الجمعية األوروبية ألمراض القلب، وغيرها من الفعاليات واألحداث. وتوفر  ) سبييسز  ( مجموعة متكاملة من
 الخدمات، بما في ذلك: تأمين مكاتب االعتماد، وتصميم منطقة للترحيب والتنفيذ، وتقديم مخططات ألنواع مختلفة من مساحات العرض، وقاعة
 للخطابات، ومساحات مخصصة  للضيافة، ومناطق لكبار الشخصيات، ومناطق للراحة واالسترخاء، والمنصات، إلى جانب تأمين السجاد لألرضيات،

وخدمات الصوت، والمفروشات.

خدمات المعارض

١٣ ١٢

معرض منتجات منازلنا  ٢٠١٧



 تقدم إعالن إيفينتس خدماتها الكاملة في مجال التخطيط والخدمات اللوجستية والدعم الفني للعمالء. وقد وقعت مجموعة إعالن شراكة مع شركة
 فيرا برشلونة لتنظيم المعارض الدولية في قطر. قدمت شركة فيرا برشلونة خدماتها ألكثر من 70 معرض، حصل 15 منها على تصنيف عالمي

 كأفضل معارض حسب مجاالتها المختلفة. استطاعت إعالن إيفينتس تكوين سمعة جيدة في المنطقة بسرعة كبيرة بسبب خبرتها والخدمات
 المميزة التي تقدمها في مجال صناعة الفعاليات. حيث قامت بتنظيم وإدارة أهم وأنجح المعارض والفعاليات منها: معرض قطر الدولي للسيارات،

معرض الدوحة للمجوهرات والساعات، معرض قطر التجاري ومعرض سيتي سكيب ، بالشراكة مع شركة إنفورما

تنظيم المعارض

١١ ١٠

  معرض قطر للسيارات 2018 



تقدم إعالن إيفنتس خدمات إدارة كاملة لمراكز المعارض والمؤتمرات. كما نحرص على توفير أفضل تجربة لزوار المراكز التي نديرها وذلك من خالل
تقديم خدمات عالية الجودة تشمل إدارة العمليات والخدمات الترويجية وإدارة المرافق وخدمات التسجيل وبيع التذاكر وغيرها.ص

 تدير إعالن إيفنتس من خالل شراكاتها مع شركة فيرا برشلونة مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، وهو من أكثر المراكز تميزا وتعددا لإلستعماالت
في منطقة الشرق األوسط، وهو قادر على استضافة مجموعة متنوعة من الفعاليات والمعارض والمؤتمرات والمناسبات الخاصة.ص

إدارة مراكز المعارض والمؤتمرات

٩ ٨

مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات )دي إي سي سي(



الفـعــالـيــــات
٧ ٦



 إعالن إيفينتس هي أكبر شركة في مجال إدارة وتنظيم المعارض والفعاليات والمهرجانات والمؤتمرات
 في قطر، تعمل من خالل سلسلة متكاملة من الشركاء ضمن مشاريع مشتركة وشراكات مع أهم

 الشركات العالمية الرائدة. تشمل خدمات إعالن إيفنتس جميع مكونات السلسلة القيمية لقطاع
إدارة مراكز المعارض والمؤتمرات، تنظيم المعارض، خدمات المعارض، تنظيم  الفعاليات بما في ذلك:

وإدارة المؤتمرات، تنظيم الفعاليات الحية.

 يكرس فريق عملنا المتعدد الجنسيات خبرته الكبيرة والعالمية في مجال إدارة الفعاليات والمعارض من
 أجل تقديم خدمات ذات طابع عالمي وفريد من نوعه يلبي متطلبات جميع العمالء ويساهم في تعزيز

مكانة قطر كوجهة بارزة في تنظيم وإدارة المعارض.

نبذة عن إعالن إيفنتس

IMAGE

تنظيم المعارضإدارة مراكز المعارض والمؤتمرات

تنظيم وإدارة المؤتمرات

خدمات المعارض

تنظيم الفعاليات الحية

٥ ٤



 مجموعة إعالن هي شركة ديناميكية ومبتكرة، تقدم حلواًل متكاملة ذات مستوى عالمي في مجاالت
 اإلعالم والترفيه والفعاليات والتصميم الحضري. تأسست عام 2004 لتعمل على مواكبة وتطوير

 صناعة اإلعالن في قطر وفق المعايير العالمية. توسعت أنشطتها على مر السنين، حتى صارت شركة
متكاملة تعمل من خالل 4 أقسام: إعالن ميديا، إعالن أوربان، إعالن إيفينتس، إعالن انترتينمنت.

 كما أنشأت مجموعة إعالن عددًا من الشراكات االستراتيجية والتحالفات والمشاريع المشتركة مع
 بعض 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 سوف يكون قادرًا على تزويد عمالئنا بخدمات استثنائية تتجاوز توقعاتهم.

نبذة عن مجموعة إعالن

٣ ٢
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