
 «میلیون در شیراز 120تا  90تعرفه تبلیغات محیطی از »

 021-91090581برای مشاوره رایگان تماس بگیرید : 

 ابعاد تیپ موقعیت تابلوها محور شهر کد ردیف
تعرفه 

ماهیانه 
 )ریال(

تاریخ قابل 
 اکران

1 SHZ0180 ارم شیراز 
میدان ارم، نبش دانشگاه 

 1400/03/15 900,000,000 8*4 بیلبورد دولتی شیراز، به سمت دانشجو

2 SHZ0068 صنایع شیراز 
بلوار صنایع، ابتدای میدان، دید 

از میرزای شیرازی به خلیج 
 فارس

 1400/03/15 900,000,000 15*3 پل عابر

3 SHZ0095 شیراز 
فرهنگ 

 شهر
فرهنگشهر روبروی اداره دارایی 

 1399/12/15 900,000,000 15*3 پل عابر و مالیات دید از معلم

4 SHZ0096 فرهنگ  شیراز
 شهر

روبروی اداره دارایی فرهنگشهر 
 و مالیات دید به معلم

 1399/12/15 900,000,000 15*3 پل عابر

5 SHZ0087 شیراز 
فرهنگ 

 شهر
فرهنگشهر، قبل از تقاطع 

 احسان دید از معلم
 1400/03/15 900,000,000 15*3 پل عابر

6 SHZ0088 شیراز 
فرهنگ 

 شهر
فرهنگشهر، قبل از تقاطع 

 1399/12/15 900,000,000 15*3 پل عابر احسان دید به معلم

7 SHZ0049 چمران شیراز 
چمران استخر انقالب دید از 

 1400/03/15 950,000,000 15*3 پل عابر چمران به دانشجو

8 SHZ0050 چمران استخر انقالب دید از  چمران شیراز
 دانشجو به چمران

 1400/03/15 950,000,000 15*3 پل عابر

9 SHZ0146 مطهری شیراز 
ابتدای بلوار ستارخان به سمت 

میدان مطهری روبروی 
 ساختمان ستار

 1399/12/15 950,000,000 8*5 بیلبورد

10 SHZ0147 بلوار ستارخان به سمت میدان  مطهری شیراز
 28مطهری نبش کوچه 

 1400/03/15 950,000,000 8*5 بیلبورد

11 SHZ0067 صنایع شیراز 
بلوار صنایع، ابتدای میدان، دید 

خلیج فارس به میرزای  از
 شیرازی

 1399/12/29 1,000,000,000 32*3 پل عابر



12 SHZ0121 قصرالدشت شیراز 
بلوار قصرالدشت، چهارراه 

عفیف آباد، نبش خیابان شهید 
 آوینی

 1400/03/09 1,100,000,000 10*5 بیلبورد

13 SHZ0004 معالی آباد، روبروی مجتمع  معالی آباد شیراز
 آفتاب فارستجاری بزرگ 

 1400/03/15 1,100,000,000 10*4 بیلبورد

14 SHZ0014 معالی آباد شیراز 
معالی آباد، روبروی پارک ملت 

 دید از معالی اباد
 1400/03/15 1,200,000,000 12*3 پل عابر

15 SHZ0015 معالی آباد شیراز 
معالی آباد، روبروی پارک ملت 

 1400/03/15 1,200,000,000 12*3 پل عابر دید از احسان

 

 الو تبلیغمنبع : 

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

