
 «مشهدمیلیون در  160تا  140تعرفه تبلیغات محیطی از »

 021-91090581برای مشاوره رایگان تماس بگیرید : 

کد  ردیف
 سازه

محدوده 
جغرافیایی 

 سازه
نوع  آدرس استقرار سازه

 سازه
ابعاد 

 سازه)متر(
متراژ 

 سازه)متر(

مبلغ 
تعرفه 

ماهیانه 
 )ریال(

زمان 
 واگذاری

۱ V1 وکیل آباد 
بولوار وکیل آباد، ابتدای 

بولوار امامت، مقابل پارک 
 بزرگ ملت

۱۴۰۰/۰۶/۰۹ 1590000000 ۱۱۹ ۱۷*۷ بیلبورد  

۲ MO1 سجاد 

بزرگراه آزادی، ابتدا سجاد و 
معلم، نمای میدان 

استقالل، مقابل پارک بزرگ 
 ملت

۱۴۰۰/۰۳/۳ 1590000000 ۹۰ ۱۵*۶ بیلبورد
۱ 

۳ MO2 سجاد 
بزرگراه آزادی، ابتدا سجاد و 
معلم، نمای میدان آزادی، 

 مقابل پارک بزرگ ملت
 1590000000 ۹۰ ۱۵*۶ بیلبورد

۱۴۰۰/۰۳/۰
۴ 

۴ MA1 ملک آباد 

میدان فلسطین)ملک آباد(، 
ضلع شمال غربی چپ، 

ورودی ملک آباد، به سمت 
 سه راه خیام

۱۴۰۰/۰۳/۱۰ 1590000000 ۴۸ ۱۲*۴ بیلبورد  

۵ KH1 بولوار خیام 
و بولوار خیام، تقاطع خیام 

ارشاد، ضلع شمال شرقی، 
 نمای چهارراه خیام و سجاد

۱۴۰۰/۰۱/۳۱ 1590000000 ۴۰ ۱۰*۴ بیلبورد  

۶ KH2 بولوار خیام 

بولوار خیام، تقاطع خیام و 
ارشاد، ضلع جنوب غربی، 
به سمت چهارراه خیام و 

 سجاد

۱۴۰۰/۰۶/۲۶ 1590000000 ۴۸ ۱۲*۴ بیلبورد  

۷ KH3 بولوار خیام 
ضلع میدان خیام)سپاد(، 

۹۹/۱۲/۰۵ 1590000000 ۲۰۰ ۲۴.۵*۸ بیلبورد شمال غربی  

۸ TV1 کالنتری 
میدان جمهوری)تلویزیون(، 
ضلع شمال شرقی، ورودی 

 احمدآباد
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ 1590000000 ۱۴۷ ۲۱*۷ بیلبورد  



۹ ST1 میدان استقالل، ضلع  استقالل
 شرقی، نمای میدان جانباز

۱۴۰۰/۰۲/۳۱ 1590000000 ۴۸ ۱۲*۴ بیلبورد  

۱۰ ST2 استقالل 
میدان استقالل، ضلع 
شرقی، نمای میدان 

 استقالل
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ 1590000000 ۴۸ ۱۲*۴ بیلبورد  

۱۱ AB1 حرم مطهر 

میدان بیت 
المقدس)میدان آب(، 

ابتدای خیابان خسروی، 
نمای میدان)جنب حرم 

 مطهر رضوی(

پل عابر 
 پیاده

۲/۸۰ * ۱۶/۸۰  ۴۷ 1590000000 ۹۹/۱۲/۲۵  

۱۲ AH1 احمدآباد 
بولوار احمدآباد، مقابل سه 
راه راهنمایی، نمای میدان 

 احمد آباد

پل عابر 
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ 1590000000 ۴۵ ۱۵*۳ پیاده  

۱۳ AH2 احمدآباد 
بولوار احمدآباد، مقابل سه 
راه راهنمایی، نمای میدان 

 ملک آباد

پل عابر 
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ 1590000000 ۴۵ ۱۵*۳ پیاده  

۱۴ V2 وکیل آباد 
ابتدای بولوار وکیل آباد، 

پیشانی اولین پل زیر گذر، 
 نمای سه راه خیام

۲/۶۰ پل سوار *۱۰ ۲۶ 1590000000 ۱۴۰۰/۰۱/۳۱  

 

 الو تبلیغمنبع : 

 

https://alotabligh.com/
https://alotabligh.com/

