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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

نبذة عن إعالن ميديا
إعالن ميديا هي شركة رائدة متخصصة في تصميم الحمالت اإلعالنية المتنوعة ،عبر مجموعة متنوعة من
الوسائل اإلعالنية ،إلشراك الجمهور وتنشيط وتحفيز العالمات التجارية.
تلتزم إعالن ميديا بدفع االبتكار والتميز في المجال اإلعالني ،لتصبح اليوم شركة إعالنية اقليمية من الدرجة
األولى ،فهي تجمع بين منصات إعالنية متنوعة ،بما في ذلك المنصات الرقمية ومنصات اإلعالنات الخارجية
فعالة ،وفرص إبداعية للعالمات التجارية.
والسينما والخدمات اإلعالنية عبر االنترنت لتقديم إعالنات ّ
ً
تطورا
كانت إعالن ميديا رائدة في تقديم إعالنات ديجيتال أوت أوف هوم في قطر ،من خالل شبكتها األكثر
في المنطقة والتي دشنتها في مول قطر ،ومول الدوحة فستيفال سيتي وإزدان مول .كما أنها الممثل
اإلعالني الحصري لموقع هافينغتون بوست عربي ،وقطر ليفينغ ،و مازاد قطر ،وسينما نوفو إلى جانب عدد
من المنصات الرئيسية األخرى على االنترنت.
تشترك إعالن ميديا مع جي سي ديكو ،الشركة األولى في العالم في مجال اإلعالنات الخارجية.

اإلعالنات الخارجية

أيكونيك ،قطر مول

اإلعالنات الداخلية

عبر اإلنترنت

سينما

نحن نقدم أكثر من

 ٥٤مليون

فرصة للوصول إلى
المستهلكين كل يوم

٢٤

٢٥

اإلعالنات الخارجية اإلعتيادية
تستخدم إعالن ميديا مجموعة كبيرة ومتنوعة من منصات اإلعالنات الخارجية منها :منصات موبيز ومنصات سينيرز ويونيبولز
وبانوراما والتي تغطي جميع البلديات في قطر .وتعمل إعالن ميديا من أجل تقديم احدث ما تم التوصل إليه من خدمات مبتكرة
في مجال اإلعالنات في قطر .تتيح إعالن ميديا فرصة مميزة لعمالئها لترويج منتجاتهم وخدماتهم للجمهور في قطر عن طريق
نشرها لهم في أكثر الطرق ازدحاما.
كما تعتبر إعالن ميديا الوكيل الحصري لمبيعات منصات اإلعالنات الخارجية في مشروع اللؤلؤة العقاري ،والذي يتسع ألكثر من
 12.000ساكن باإلضافة إلى مجموعة واسعة من المباني السكنية والتجارية ومراكز التسوق والمطاعم .ويعتبر مشروع اللؤلؤة
العقاري الرائد من اهم المواقع الحيوية في قطر حيث يمكنك استخدام مجموعة واسعة من اإلعالنات الخارجية لضمان نجاح
حملتك و استهداف أكبر شريحة سكانية بشكل فعال.

لوحة المشيرب ،بجانب نادي قطر الرياضي
٢٢

٢٣

اإلعالنات الخارجية الرقمية

أطلقت إعالن ميديا شبكة اإلعالنات الرقمية الخارجية األكثر تقدما في المنطقة وذلك في مول قطر ومول الدوحة فستيفال سيتي
وإزدان مول .وهي ثالثة من أكبر المجمعات التجارية وأكثرها استقطابا للزوار في قطر .وتتكون شبكة اإلعالنات الخارجية الحذيثثة
إلعالن ميديا من أكثر من  240شاشة رقمية بما في ذلك:
ذي أيكونكس :وهي شاشات رقمية ضخمة موجودة في مول قطر والتي يصل حجمها إلى  72متر مربع.
ذي أكسس :شاشة عمالقة دوارة بحجم  28متر مربع ،ترى من  360درجة في مول الدوحة فستيفال سيتي.
ذي رنواي ٨ :شاشات ملفوفة بالكامل منتشرة في ارجاء منطقة المطاعم في مول الدوحة فستيفال سيتي.
االعمدة ١٢ :شاشة عمالقة تم دمجها في أعمدة منطقة المطاعم في مول الدوحة فستيفال سيتي.
الشعلة (الدوحة فستيفال سيتي) :أول شاشات رقمية خارجية في قطر مرئية من مسافة طويلة وزوايا واسعة من طريق الشمال
 ١٧٦شاشة رقمية من الموبيز (موبيز) :وهي من نوع أل سي دي حجم كل واحدة منها  ٧٠إنشا.
ً
ً
مربعا.
مترا
الواجهة الجنوبية :شاشتين خارجيتين يصل حجمها إلى 35
الوجهات الرقمية :شاشات عريضة إيطالية الصنع ،تجذب األنظار في تقاطعات داخل المجمعات التجارية.
وقد تم تجهيز الموبيز (موبيز) بتكنولوجيا تحليل الفيديو (أى ڤي أى) من قبل كويڤيدي لتحليل محتوى المنصات اإلعالنية وتوفير
تقارير أداء عن الحمالت اإلعالنية .حيث توفر هذه التكنولوجيا إمكانية تحليل الجمهور المستهدف الذي يشاهد المحتوى اإلعالني
ويحلل تركيبته السكانية ومزاج الجمهور في ظل احترام الخصوصية الشخصية للجمهور .وتسمح الحلول المقدمة لفريق إعالن ميديا
بإصدار تقارير يمكن أن تحدد بالضبط طبيعة الجمهور المستهدف لكل إعالن على حدى.
كما أنشأت إعالن ميديا “إعالن اليف” وهو مركز إدارة للشبكة الرقمية الواسعة ،وهو أول مركز للتحكم الرقمي بالمحتوى من نوعه
في قطر .إعالن اليف هو جناح تحكم متطور ،وموقع مركزي يمكن لفريق إعالن ميديا التحكم بالمحتوى اإلعالني الموصل بشاشاته
الرقمية.

شاشة موپي ،قطر مول
٢٠

٢١

“

إن مول الدوحة فستيفال سيتي ليست فقط أكبر وجهة للترفيـه والتسوق
والضيافة في قطر ،بل هو “مول ذكي” .ألننا دمـجنا أحـدث التقنيات من أجل تعزيز تجربة
زوارنا.إن شراكتنا مع إعالن ميديا ذات السمعة والخبرة الواسعة بإيجاد أحدث الحلول اإلعالنية
الدولية إلى المنطـقـة كان خيارا واضحا لشريك اإلعالن لدينا .وقد ساهمت حلـول الوسائـط
الرقمـية المصممة والمتقدمة التي تقدمها شبكة إعالن ميديا الرقمية خارج المـنزل في خلق
تجربة رائدة في مجال الموالت ،لكل من الزوار وأصحاب المحال التجارية .وأدت شراكتنا مع
إعالن ميديا إلى إتاحة فرص رئيسيـة للعالمـات التجارية للوصول إلى ماليين الزوار من قطر
ودول مجلس التعـاون الخليـجي والعالم .وأيد ذلك من مكانة مول الدوحة فستيفال سيتي
كمـركز تجاري أول في قطر ،مما أدى بدوره إلى زيادة اإليرادات في جميع المجاالت

“

تريڤور هيل ،مدير عام دوحة فستيڤال سيتي مول

١٨

“

ً
حرصا منا على توفير أفضل تجربة تسوق لزبائننا على اإلطالق ،كان البد من االعتماد على شريك يتميز مثلنا باإلبداع والتشويق

“

جليا منذ البداية أن إعالن ميديا هي الشريك المثالي ،ال سيما أنها تتمتع بنهج إبداعي يتسم
ومراعاة تحقيق التعاون المتكافئ .كان ً
بالحداثة واالبتكار .وتتميز منصات اإلعالن الرقمية الخارجية الفريدة التي ابتكرتها إعالن ميديا بنشر أجواء حيوية في مختلف أرجاء

قطر مول .فقد نجحت هذه المنصات في استقطاب أهم الشركات لعرض إعالنتها في قطر مول ،مما يوفر تجربة ممتعة لزوارنا.
ً
معا.
يسعدنا أن تكون إعالن ميديا شريكنا االستراتيجي خالل السنوات المقبلة ،وسنبذل قصارى جهدنا لتعزيز روح اإلبداع
روني موراني ،مدير عام قطر مول

١٩

اإلعالنات عبر اإلنترنت
يمكن لعمالئنا اآلن الوصول إلى جمهورهم عن طريق استخدام شبكة إعالن ميديا اإلعالنية عبر اإلنترنت ،وهي الشبكة الرقمية
الوحيدة في قطر .ونحن نعمل بكل فخر مع بوابات اإلنترنت الرائدة في قطر والمنطقة من أجل ربط الشركات والعالمات التجارية
بأكبر شريحة ممكنة من الجمهور.

“

“

نخوض تجربة عمل عظيمة ورائعة مع مجموعة إعالن منذ أكثر من ثالث سنوات ،من خالل شراكتنا في حمالت إعالمية رقمية متعددة .وكان

لمقارباتهاالمهنيةللملخصاتاإلعالمية،وإدراكهالمؤشراتاألداءالرئيسيةللعمالء،وسرعةاألداءوتنفيذالمتطلباتالرئيسيةللحمالت،نتائجمبهرة
وانطالقا.من تجربتنااالستثنائية ،نوصي بشدة بالشراكةمعمجموعةإعالن
فيحمالتالعروضالنموذجيةوالحمالتاإلعالميةالمصورة.
ً

حسن مدان ،مدير أعمال اكسبوننشل انتراكتيف في الشرق األوسط

١٤

١٥

إعالنات السينما
تعتبر صاالت السينما من أكثر المنصات جاذبية للتواصل مع الجمهور المستهدف ،كما تعتبر وسيلة انفعالية توفر للمستهلكين
الراحة ،واالستقبال والتلقي ،والتركيز على محتوى اإلعالنات والعالمات التجارية .كما تشكل الوسيلة الوحيدة التي ال تتيح للجمهور
خدمة تخطي اإلعالنات.
تمتلك إعالن ميديا شبكة صاالت سينما هي واحدة من أضخم الشبكات في المنطقة ،إذ تشتمل على  200شاشة ،و 31ألف
موقعا في قطر ،واإلمارات العربية المتحدة ،والبحرين ،مما يستقطب جماهير غفيرة ومثقفة.
مقعد ،في 20
ً
إعالن ميديا هي الممثل اإلعالمي الحصري لدور سينما نوفو في قطر والبحرين واإلمارات العربية المتحدة ،كما هي الشريك
اإلعالني الرسمي لدور سينما سينكو في قطر.

١٢

نوڤو سينما
١٣

إعالن ديكو

تعتبر شركة جي سي ديكو الشركة الرائدة في مجال اإلعالنات الخارجية في العالم .ونتج عن الشراكة بين إعالن ميديا وجي
ً
مزيجا من المعرفة القوية للسوق المحلي والخبرة في اإلعالنات الخارجية مما جعل إعالن ديكو الشركة االولى في
سي ديكو
خدماتها.
تقدم شركة إعالن ديكو مجموعة كبيرة من الخدمات اإلعالنية الخارجية المتقدمة والتي تشمل :لوازم وأثاث الشوارع واإلعالنات
الكبيرة ،وإعالنات مراكز التسوق واإلعالنات الملصقة على وسائل النقل العامة كالحافالت الكبيرة بهدف الترويج للعالمات التجارية
واستهداف أكبر شريحة ممكنة من العمالء.
تتعاون شركة إعالن ديكو مع بلدية الدوحة لتقديم خدمات مميزة ومريحة لجميع المواطنين لتشمل :محطات انتظار الحافالت
المكيفة ولوحات التوجيه الرقمية من أجل دعم دولة قطر في تطورها وتحسين جودة الحياة لمواطنيها .وتأتي تلك الخدمات
ً
تماشيا مع رؤية قطر الوطنية التي وضعتها حتى عام .2030
المميزة

سينيور ،الخليج الغربي ،الدوحة
١٠

١١

إعالن الطباعة
شركة إعالن للطباعة هي إحدى أكبر دور الطباعة الرقمية في قطر .تأسست عام  2009لتقدم مروحة واسعة

والتخطيط،فضل عن تعزيز قدرة إعالن ميديا على
من التطبيقات عبر الطباعة الرقمية العصرية ،وآالت القطع
ً

الطباعة الخارجية ،والطباعة الداخلية وتأمين مستلزمات المعارض في أشكال مختلفة من أجل تزويد العمالء
بخدمات إعالنية ال مثيل لها.
منتجاتنا وخدماتنا:

تقوم إعالن للطباعة بصناعة وتركيب كافة المنتجات لتوفير خدمة مريحة لكافة العمالء.

الفتات مضاءة من الخلف :األسطح ،الصناديق المضيئة ،وصناديق الشعارات والعالمات.

الفتات الفلكس المضائة من األمام :سقاالت تغليف المباني ،وأسوار اللوحات اإلعالنية الضخمة.

الطباعة الورقية :اللوحات اإلعالنية المتحركة موپي والفتات پي ڤي سي الكبيرة لعرض اللوحات

اإلعالنية (سينيور).

ملصقات الفنيل :تنفيذ الهوية المؤسسية داخل المبنى ،وداخل المجمعات التجارية ،وملصقات المجسمات
الزخرفية.

ألواح الفلين والطباعة على األكريليك :مشاريع مبتكرة ،وقص الحروف ،ومنصات المعارض والمشاريع
التزيينية.

المواصالت :المركبات ،والباصات ،وسيارات األجرة ،وحافالت التوصيل.

المجمعات التجارية :تنفيذ الحمالت اإلعالنية داخل المجمعات التجارية مثل المواد الترويجية المتدلية من

السقف ،والالفتات المعلقة ،وتطبيق الهوية المؤسسية في المصاعد والمعارض.

مشاريع المعارض :تنفيذ الهوية المؤسسية في األماكن العامة ،وصناعة المواقع ،والالفتات اإلرشادية

والترويجية.

األقمشة :أقمشة األعالم والرايات ،والمواد الترويجية الداخلية المتدلية من السقف ،وتغليف مباني

المجمعات التجارية وأسوارها.

التصاميم الكبيرة :السقاالت ،وتغليف جدار المباني ،وأسوار اللوحات اإلعالنية الضخمة.

المشاريع المبتكرة :تقنيات قص المواد اإلعالنية الداخلية والخارجية المصممة في المجمعات التجارية (األكشاك)

واللوحات ،واللوحات اإلعالنية المتحركة.
لوحة ڤودافون  ٣دي ،الريان
٨

٩

إعالن الطباعة
تتمتع إعالن للطباعة بأحدث التجهيزات الخاصة بالطباعة الرقمية المتطورة وتقنيات التخطيط المستوردة من الشركات المصنعة
عالميا .وتمتلك إحدى أكبر قدرات طباعة التصاميم الضخمة في دولة قطر ،من خالل طابعات األشكال الواسعة وطابعات
الرائدة
ً
األشعة فوق البنفسجية من حجم  5أمتار ،بما في ذلك:
طابعة األشكال الواسعة باألشعة فوق البنفسجية إي أف أي ڤوتك جي أس ٥٠٠٠
طابعة بالمذيبات جيت أي  ٥ - ٥٠٢٤أمتار
الطابعة المسطحة باألشعة فوق البنفسجية جيت أي ٣١٥٠
سنويا .ونعمل مع عدد من العمالء المرموقين ،وينسق
مربعا من المواد المطبوعة
مترا
ً
ً
تنتج إعالن للطباعة أكثر من  650ألف ً
فريقنا المؤلف من خبراء بشكل وثيق لتقديم منتجات وخدمات تتمتع بأعلى المعايير .ومن عمالئنا:

٦

٧

إعالن الطباعة

قدمت إعالن للطباعة عدة مشاريع ناجحة ،من بينها:

إدارة متطلبات اإلنتاج في المجمعات التجارية المرموقة (األوساط الثابتة فقط) ،مثل سيتي سنتر،
وفيالجيو ،وقطر مول ،ودوحة فستيفال سيتي

ً
ً
مربعا
مترا
صناعة وتركيب غالف أضخم المباني في دولة قطر في مواقف راس غاز 1728

صناعة وتركيب  20لوحة إعالنية عمالقة لشركة إعالن داخل دولة قطر

صناعة وتركيب  6كم من أسوار اللوحات اإلعالنية الضخمة لمشروع مدينة لوسيل

إنتاج وتركيب كافة المشاريع المبتكرة واإلعالنات الخارجية لشركة إعالن

صناعة وتركيب غالف ً 35
مبنا في دولة قطر لشركة إعالن
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