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Everyday millions of people leave their homes 
and go wherever they want to, they pass by 
thousands of roads to reach their destinations. Our 
responsibility is to make sure that they are safe 
during their journey, by producing clear and good 
signs that showing them the way.

Introduction
أي إلى  ويذهبـون  منـازلهـم  يوميا  النـاس  من  المـاليين   ويـتـرك 
 مـكــان يريـدون، ويـمـرون بآالف الطـرق للوصول إلى وجـهاتهم.
 مسؤولـيتنا هي التــأكد من أنـهـا آمـنـة خـالل رحلـتـهم، من خـالل

إنـتـاج عالمـات واضحة وجيدة التي تبين لهم الطريق.

الــمــقـــــدمــــــة



Founded in 2012, ELAN Signage is a 100% Qatari company committed to enriching city life 
through providing solutions to guide people and ensure their smooth and safe journeys on 
the streets of Qatar. ELAN Signage factory manufactures traffic, industrial, and way finding 
signs to independently fulfill the demand for Qatar’s developing market. With 12,000 sqm 
of fully air-conditioned factory space equipped with elaborate utilities and back-up power 
generators, Signage factory is located in the heart of the new industrial area in Doha and 
uses the latest technologies to produce signs with very durable aluminum and steel, and 
high-quality silk screen and digital printing to deliver highly reflective signs.

About Elan Signage

Mission and Vision
Elan Signage aims at making roads safer and 
more comfortable by providing clear and complete 
information to guide travelers throughout their 
journey to their destination.



 تأسست إعالن لصناعة اللوحات في عام 2٠١2 وهي شركة قطرية ١٠٠ ٪ وهي شركة ملتزمة بإثراء حياة المدينـة
 من خالل توفير أفضل الحلول إلرشاد الناس وضمان األمن والسهولة في شوارع دولة قطر. يقوم مصنع إعالن لصناعة
 اللوحات  بتصنيع اللوحات المرورية والصناعية واإلرشادية وإيجاد الطرق الالزمة لتلبية الطلب في السوق المحلية في
 قطر بشكل مستقل من خالل مساحة المصنع المكيفة بالكامل والتي تبلغ مساحتها ١2٠٠٠ متر مربع والمزودة بالمرافق
 المتطورة ومولدات الطاقة االحتياطية، يقع مصنع إعالن لصناعة اللوحات في قلب المنطقة الصناعية الجديدة في الدوحة
 ويستخدم أحدث التقنيات إلنتاج لوحات من األلومنيوم والصلب المتين للغاية، والطباعة الحريرية عالية الجودة والطباعة

  الرقمية لتقديم لوحات عاكسة للغاية.

نبـذة عـن إعـالن لـصـناعـة اللوحات

المهمة والرؤية
تهدف إعالن ساينج إلى جعل الطرق أكثر أمانا وراحة من

خالل توفير معلومات واضحة وكاملة لتوجيه المسافرين
خالل رحلتهم إلى وجهتهم.

SIGNAGE CATALOGUE



ELAN Group is an innovative company committed to 
enriching city life by delivering world-class experiences. 
Established in 2004, ELAN Group has developed over the 
years to diversify its offerings, and today, it is one of the 
most trusted companies in Qatar and the region. ELAN 
Group operates through four divisions:
 
1.Media crafts innovative communication and advertising 
experiences in the Middle East across a mix of media 
channels, such as digital out-of-home, static out-of-
home, cinema, online and radio. Media offers high-impact 
advertising assets and high-value creative opportunities for 
brands and continuously develops advertising platforms, 
sells advertising space and offers digital printing services. 
 
2. Urban is the infrastructure division of ELAN that aims 
to enrich the urban experience in Qatar by providing state-
of-the-art and sustainable city enhancement solutions. 
Urban provides customers with end-to-end integrated 
services that include urban & product design, products 
manufacturing, installation & maintenance. The products 
of Urban are smart city solutions, modern and customized 
street furniture, street lights & poles, high masts, 
wayfinding systems, boards & gantries and traffic signs.
 
3. Events is a full-service provider specialized in 
exhibitions and events and plays a key role in Qatar’s 
growing MICE industry. Events division manages Doha 
Exhibition and Convention Center, a 47,000 sqm of world-
class venue space and provides hassle-free services 
to event organizers via its subsidiary Spaces Qatar; in 
addition to organizing live events.
 
4. Entertainment oversees Novo Cinemas, one of the 
largest cinema chains in the Middle East offering innovative 
entertainment experiences and A Great Time Out for 
each visitor, and Gulf Film, the distributor of major studio 
productions and independent movies in the Middle East

 مجموعة إعالن هي شركة مبتكرة تلتزم بإثراء حياة المدينة من خالل
 تقديم حلول متكاملة ذات مستوى عالمي. تأسست مجموعة إعالن عام
  2004 وتطورت أنشطتها على مر السنين، حتى أصبحت اليوم واحدة
 من أكثر الشركات الموثوقة في قطر والمنطقة تعمل مجموعة إعالن

من خالل 4 أقسام:

 ميديا: توفر تجارب مبتكرة في مجال االتصاالت واإلعالن في -
 الشرق األوسط عبر مجموعة من القنوات اإلعالمية، مثل إعالنات
واإلنترنت والسينما  الثابتة  اإلعالنية  واللوحات  للشارع   الرقمية 
إبداعية التأثير وفرصاً   والراديو. وتوفر ميديا أصواًل إعالنية عالية 
منصات باستمرار  تطور  أنها  كما  التجارية،  للعالمات  القيمة   عالية 
الطباعة خدمات  وتقدم  اإلعالنية  المساحات  ببيع  وتقوم   اإلعالن 

الرقمية.

إثراء- إلى  تهدف  إعالن،  لشركة  التحتية  البنية  قسم  هي   أوربان: 
 التجربة الحضرية في قطر من خالل توفير حلول مستدامة ومتطورة
تشمل تصميم متكاملة وشاملة  للعمالء خدمات  أوربان  توفر   للمدن. 
 المناطق الحضرية وتصميم المنتجات وتصنيعها وتركيبها وصيانتها.
الشوارع كأثاث  الذكية  للمدن  مبتكرة  حلوالً  أوربان  منتجات   وتقّدم 
 الحديثة والمخصصة واألضواء وأعمدة الشوارع والصواري العالية
والالفتات المؤقتة  والهياكل  واأللواح  التوجيهية  الالفتات   وأنظمة 

المرورية.

متكاملة - خدمات  اعالن،  مجموعة  من  القسم  هذا  يقدم   ايفينتس: 
 ومتخصصة في المعارض والفعاليات، حيث يلعب دوراً رئيسياً في
 قطاع إدارة وتنظيم المعارض والفعاليات والمهرجانات والمؤتمرات
 المتنامي في قطر. تدير إيفينتس مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات،
على يمتد  والذي  عالمي  بمستوى  للفعاليات  مخصص  مكان   وهو 
 مساحة 47,000 متر مربع، ويوفر خدمات سلسة لمنظمي الفعاليات
فرعها الفعالياتSpaces Qatar عبر  تنظيم  إلى  باإلضافة   ؛ 

المباشرة.

 انترتينمنت:  تشرف انترتينمنت على نوفو سينما، وهي واحدة من -
 أكبر سالسل السينما في الشرق األوسط تقدم تجارب ترفيهية مبتكرة
على تشرف  كما  ومميزة،  رائعة  أوقاتاً  لتمضية  زائر  لكل   وفرصة 
االستوديوهات إنتاجات  موزعي  أهم  أحد  وهي  فيلم،  غولف   شركة 

الكبرى واألفالم المستقلة في الشرق األوسط.

About ELAN Groupحول مجـمـوعــة إعــالن



SIGNAGE CATALOGUE

Our Partners شــــركـــاؤنــــــــا



Cutting-Edge Technology
Fully integrated production line
Elan Signage is fully equipped to deliver all production stages for signage in-house, without resorting to outsourcing. 
Our experienced and specifically trained technicians operate the entire production line, from digital printing, to aluminum 
cutting and bending, to painting, etc. This allows us to keep close control over the quality of our products and ensure 
that they meet our rigorous quality standards.

Key Facts

Advanced Production Facilities

Located in Doha’s New Industrial Area for 
Medium and Small Industries

sqm of fully air conditionedfactory space equipped
with elaborate utilities and back-up power generators

Latest technology to produce signs as per 
the highest National and International 
standards

All Products are made in Qatar.

Flexibility to increase the production capacity 
to meet increased demand
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أحــدث الـتـقـنـيـــــات
خـط إنـتــاج مـتـكــامـــل تـمــامــــا

 وقد تم تجهيز إالن سيجنيج تجهيزا كامال لتقديم جميع مراحل اإلنتاج الفتات في المنزل، دون اللجوء إلى االستعانة بمصادر خارجية. لدينا الفنيين من ذوي
 الخبرة ومدربين خصيصا تعمل على خط اإلنتاج بأكمله، من الطباعة الرقمية، لقطع األلومنيوم واالنحناء، إلى اللوحة، الخ وهذا يسمح لنا للحفاظ على سيطرة

وثيقة على جودة منتجاتنا وضمان أنها تلبي معايير الجودة الصارمة لدينا.

حقائق أساسية

مرافق اإلنتاج المتقدمة

 تتمركز في المنطقة الصناعية الجديدة في الدوحة
للصناعات المتوسطة والصغيرة

 مترمربع، مكيف بالكامل، مجهز بمرافق
مدروسة بعناية، ومولدات كهربائية إحتياطية

جميع المنتجات مصنوعة في قطر

مرونة في رفع القدرة اإلنتاجية لتلبية الطلب المتزايد

أحدث التقنيات إلنتاج الالفتات وفقا ألعلى المعايير الوطنية والدولية
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WHY ELAN SIGNAGE?
لماذا إعالن لصناعة اللوحات؟

Competitive pricing
Thanks to volume scale savings with VIS Mobility in Italy and low 
logistics cost allowed by local production

أسعار تنافسية
 بفضل الوفورات على الحجم الناتج عن كمية اإلنتاج العالية التي توفرها »فيس موبوليتي«

 في إيطاليا، باإلضافة إلى التكلفة اللوجستية المنخفضة الناتجة عن اإلنتاج محلياً

Short delivery lead-time
As our factory is located within Doha’s new industrial area

 سرعة في التسليم
بفضل تموقع مصنعنا في المنطقة الصناعية الجديدة على مقربة من المناطق الحيوية للبالد

High quality and durability products
Meeting the latest international standards

 منتجات متينة ذات جودة عالية
تستوفي أحدث المعايير العالمية

Over 50 years 
Of experience in manufacturing signs

أكثر من 5٠ عاًما من الخبرة
في صناعة الالفتات

Environmentally friendly 
Production process and facilities

صديقة للبيئة
يتم اإلنتاج وفقا لعملية صديقة ومالئمة للبيئة



اللــوحـــــات
PRODUCTS
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  - لوحات مثلثة   

  - لوحات دائرية 

  - لوحات مثمنة

  - المعينات

  - اللوحات التنظيمية  

  - لوحات تكميلية للعالمات التنظيمية 

  - لوحات التحذير 

  - عالمات التقاطعات والساللم على الطرق السريعة

  - لوحات تكميلية الفتات تحذير

  - لوحات لممرات المساعدة

  - عالمات لطرق ذات رسوم

  - مراقبة ومرافق المشاة

  - مراقبة ومرافق الدراجات

  - مراقبة ومرافق الحافالت

  - إدارة حركة المرور المحلية 

  - مناطق المدارس 

  - لوحات إضافية للمرافق 

  - ممرات للمركبات العالية اإلشغال

  - لوحات تكميلية للشاحنات

  - ممرات ومرافق للشاحنات والشحن

  - معابر الترام أو السكك الحديدية الخفيفة 

  - تقاطعات ومرافق السكك الحديدية وخط المترو

  - لوحات إرشادية

  - لوحات األشغال على الطرق واإلدارة المؤقتة 

  - أعمدة 

  - البراغي والصاموالت ومسامير التثبيت

فهرس
- Triangle Signs

- Disc Signs

- Octagon Signs

- Rhombus Signs

- Regulatory Panels

- Supplementary Plates for Regulatory Signs

- Warning Signs

- Signs for intersections, interchanges, and Ramps on 

  Expressways and Freeways

- Signs for Auxiliary Lanes

- Signs for Toll Roadways

- Pedestrian Control and Facilities

- Bike Control and Facilities

- Bus Lanes and Facilities

- Local Area Traffic Management

- School Zones

- Supplementary Plates for Facilities

- High Occupancy Vehicle Lanes

- Supplementary Plates for Truck

- Truck, Freight Lanes, and Facilities

- Tram or Light Rail Transit Crossings

- Railway or Metro Line Cross and Facilities

- Guide Signs

- Works on Road & Temporary Management Signs

- Poles

- Screw, Nut & Bolts

INDEX



Triangle Signsلوحات مثلثة
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Disc Signsلوحات دائرية



Octagon Signsلوحات مثمنة

Rhombus Signsالمعينات
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Regulatory Panels Signsاللوحات التنظيمية



Regulatory Panels Signs (contd.) اللوحات التنظيمية )تتمه(



SIGNAGE CATALOGUE



لـوحـــات تـكـمــيـلـيــــة للـعـــالمـــــات الـتـنــظـيـمـيــــة
Supplementary Plates for Regulatory Signs
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عالمات للتقاطعات والساللم على الطرق السريعة

Signs for intersections, interchanges, and Ramps on 
Expressways and Freeways
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Warning Signsلوحات التحذير



لوحات تكمـيلية الفتات التحذير
Supplementary Plates for Warning Signs
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Signs for Auxiliary Lanesلوحات لممرات المساعدة

Signs for Toll Roadwaysعالمات لطرق ذات رسوم



SIGNAGE CATALOGUE

مراقبة ومرافق المشاة

إدارة حركة المرور المحلية

Pedestrian Control and Facilities

Local Area Traffic Management



Bike Control and Facilitiesمراقبة ومرافق الدراجات
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Bus Lanes and Facilitiesمراقبة ومرافق الحافالت

لوحات إضافية للمرافق
Supplementary Plates for Facilities



School Zonesمناطق المدارس

ممرات للمركبات العالية اإلشغال
High Occupancy Vehicle Lanes
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ممرات ومرافق للشاحنات والشحن
Truck, Freight Lanes, and Facilities

لوحات تكميلية للشاحنات
Supplementary Plates for Truck



معابر الترام أو السكك الحديدية الخفيفة
Tram or Light Rail Transit Crossings
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تقاطعات ومرافق السكك الحديدية وخط المترو
Railway or Metro Line Cross and Facilities



Guide Signsلوحات إرشادية



SIGNAGE CATALOGUE

Guide Signs (contd.)لوحات إرشادية )تتمه(



Guide Signs (contd.)لوحات إرشادية )تتمه(
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Guide Signs (contd.)لوحات إرشادية )تتمه(



Guide Signs (contd.)لوحات إرشادية )تتمه(



SIGNAGE CATALOGUE

لوحات األشغال على الطرق واإلدارة المؤقتة
Works on Road & Temporary Management Signs



لوحات األشغال على الطرق واإلدارة المؤقتة
Works on Road & Temporary Management Signs
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لوحات األشغال على الطرق واإلدارة المؤقتة
Works on Road & Temporary Management Signs



لوحات األشغال على الطرق واإلدارة المؤقتة
Works on Road & Temporary Management Signs
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Polesاألعمدة



Screw, Nut & Boltsالبراغي والصموالت ومسامير التثبيت
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ELAN SIGNAGE
QDB Building B | Floor 3-5 | Grand Hamad Street | P.O.Box 24953 | Doha  - Qatar
T  +974 4036 0271 | F  +974 4428 2829  |  inquiries@elansignage.qa

FACTORY
Building 158 | Zone 81 | Street 11 | New Industrial Area | Al Rayyan | Qatar


