
 «تهرانمیلیون در  200تا  90تعرفه تبلیغات محیطی از »

 021-91090581برای مشاوره رایگان تماس بگیرید : 

نوع  آدرس تابلو کد ردیف مسیر
 متراژ تابلو

تعرفه 
 30ماهانه )

 روزه( )ریال(
روزشمار  تاریخ رزرو

ابعاد  توضیحات قابل اکران
 چاپ

شهرک 
 L44 1 غرب

شهرک غرب خیابان 
ایران زمین، تقاطع 

مهستان روبروی مجتمع 
 گلستانتجاری 

  99/12/30 900000000 13 بیلبورد
احتمال 
 615×207 تمدید

شهرک 
 غرب

2 V8 

شهرک غرب، خیابان 
ایران زمین قبل از 

مجتمع تجاری گلستان 
 )تابلوی اول(

 525×360   1400/02/02 1200000000 19 بیلبورد

دروس، میدان هدایت،  H11 3 دروس
 ضلع شمال غربی

بیلبورد 
 عمودی

16 1200000000 1400/02/07   440×360 

 H7 4 مطهری
مطهری، تقاطع میرزا 
شیرازی ، ضلع شمال 
 غربی )دید از شمال(

 510×310   1400/02/29 1200000000 16 بیلبورد

 H8 5 مطهری
مطهری، تقاطع میرزا 
شیرازی ، ضلع شمال 
 غربی )دید از جنوب(

 510×310   1400/01/05 1200000000 16 بیلبورد

 H15 6 مطهری
مطهری، تقاطع میرزا 
شیرازی ، ضلع شمال 

 غربی )دید از غرب(
 510×310   1400/02/22 1200000000 16 بیلبورد

اشرفی 
 V4 7 اصفهانی

بزرگراه اشرفی اصفهانی 
، مقابل مرکز خرید 

 تیراژه، شمال به جنوب

بیلبورد 
 310×510   1400/01/31 1200000000 16 عمودی

 T10 8 انقالب
، تقاطع  خیابان انقالب

 سعدی، شرق به غرب
پل 
 عابر

27 1350000000 1400/02/29   310×860 

 T11 9 انقالب
خیابان انقالب ، تقاطع 
 سعدی، غرب به شرق

پل 
 عابر

27 1350000000 1400/06/04   310×860 



 N10 10 پیروزی
خیابان پیروزی ابتدای 
خیابان شکوفه ، غرب 

 به شرق

پل 
  1400/02/31 1350000000 41 عابر

احتمال 
 1310×310 تمدید

 N11 11 پیروزی
خیابان پیروزی ابتدای 
خیابان شکوفه ، شرق 

 به غرب

پل 
 عابر

41 1350000000 1400/02/29   310×1310 

 B13 12 بسیج
بزرگراه بسیج )افسریه( 
شمال به جنوب پل عابر 

 محالتی

پل 
 1400/01/31 1350000000 38 عابر

99/12/19-
99/12/07 
روزشمار 
 اکران قابل

 310×1210 

 B14 13 بسیج
بزرگراه بسیج)افسریه( 

جنوب به شمال پل عابر 
 محالتی

پل 
 عابر

38 1350000000 1400/03/05 

1400/01/10-
1400/01/01 
روزشمار 
 قابل اکران

 310×1210 

 T12 14 بسیج
بزرگراه بسیج، روبروی 

متری افسریه،  20
 شمال به جنوب

پل 
 عابر

38 1350000000 1400/03/01   310×1210 

 V10 15 بهشتی

خیابان بهشتی ، تقاطع 
وزرا ، روبروی سینما 
آزادی ، ضلع جنوب 

 غربی

 515×315   1400/08/23 1450000000 16 بیلبورد

 V7 16 جردن
بلوار آفریقا )جردن( ، 

باالتر از میرداماد نبش 
 ستاری، جنوب به شمال

بیلبورد 
 610×310   1400/02/20 1500000000 19 عمودی

 L9 17 پاسداران

خیابان پاسداران، باالتر 
از پمپ بنزین، وسط 
لچکی مقابل تعاونی 

 (06ارتش)

بیلبورد 
 عمودی

22 1500000000 1400/02/06   610×360 

 G13 18 شریعتی
خیابان شریعتی، پایین 
تر از ملک، تقاطع بهار 
 شیراز، شمال به جنوب

پل 
 عابر

49 1500000000 1400/01/30   310×1590 

 B11 19 ستاری
بزرگراه ستاری ، نرسیده 
به بلوار فردوس ، شمال 

 به جنوب
 710×355   1400/02/29 1500000000 25 بیلبورد



 S6 20 رسالت
بزرگراه رسالت، ورودی 
صیاد جنوب ، شرق به 

 غرب
 1500000000 36 بیلبورد

1400/01/31-
1400/01/21 

 روزشمار
اکران قابل  

  410×910 

جاده 
 مخصوص

21 V12 
جاده مخصوص پل 

عابرشیشه مینا، شرق 
 به غرب

پل 
 عابر

38 1650000000 1400/03/14   310×1210 

 B12 22 امام علی

بزرگراه امام علی، پایین 
تر از رسالت، پل سواره 

جانبازان )گلبرگ( ، 
 شمال به جنوب

پل 
 سواره

44 1650000000 1400/02/25   310×1410 

 V13 23 امام علی

بزرگراه امام علی 
نرسیده به رسالت، پل 

سواره جانبازان )گلبرگ(، 
 جنوب به شمال

پل 
 سواره

38 1650000000 1400/02/11   310×1210 

 H13 24 امام علی
بزرگراه امام علی، داخل 

لچکی خروجی صدر 
 غرب ، شمال به جنوب

 1210×410   1400/02/29 1650000000 50 بیلبورد

 G11 25 امام علی
بزرگراه امام علی ، باالتر 
از بابایی ، نرسیده به 

 ارتش ، جنوب به شمال

پل 
 سواره

48 1650000000 1400/02/29   320×1510 

 G12 26 امام علی
بزرگراه امام علی ، 
نرسیده به بابایی ، 

 جنوب به شمال

پل 
 1620×260   1400/02/15 1650000000 42 عابر

 B15 27 بابایی
بزرگراه بابایی ، اولین پل 

عابر قبل از ورودی 
 هنگام ، غرب به شرق

پل 
 1520×260   1400/01/31 1650000000 40 عابر

 N8 28 بابایی

بزرگراه بابایی ، بعد از 
هنگام ، روبروی مرکز 

جهاد خودکفایی ، شرق 
 به غرب

پل 
 1810×310   1400/01/31 1650000000 56 عابر

 N9 29 بابایی

بزرگراه بابایی ، نرسیده 
به هنگام ، روبروی مرکز 
جهاد خودکفایی ، غرب 

 به شرق

پل 
 عابر

56 1650000000 1400/03/07  
احتمال 
 تمدید

310×1810 



 N12 30 بابایی
بزرگراه بابایی ، بعد از 

لشکرک قبل از خروجی 
 حکیمیه ، غرب به شرق

پل 
 1510×310   1400/08/12 1650000000 45 عابر

 A1 31 بابایی
بزرگراه بابایی، بعد از 
امام علی ، غرب به 

 شرق
 1010×510   1400/01/31 1650000000 52 بیلبورد

 V6 32 کامرانیه
خیابان کامرانیه جنوبی 
، نبش خیابان حاتم 
 خانی، جنوب به شمال

بیلبورد 
 عمودی

16 1800000000 99/12/09   510×310 

 V5 33 نیاوران

بعد از نیاوران )باهنر(، 
پمپ بنزین، نبش 

خیابان رفیعی، غرب به 
 شرق

بیلبورد 
 عمودی

19 1800000000 1400/01/30   310×610 

 L11 34 ستاری
بزرگراه ستاری، پل عابر 
بلوار فردوس، شمال به 

 جنوب

پل 
 1210×310   1400/01/30 1800000000 38 عابر

جاده 
 B16 35 مخصوص

جاده مخصوص کرج 
پل عابر  5کیلومتر 

مقابل شرکت ایران تایر، 
 شرق به غرب

پل 
 1210×310   1400/05/14 1800000000 38 عابر

مصطفی 
 خمینی

36 D11 
خیابان مصطفی خمینی 

نرسیده به چهارراه 
 سیروس

پل 
 عابر

31 1800000000 1400/10/14   310×1010 

 G8 37 تهرانپارس

تهرانپارس ، بزرگراه 
باقری،پل عابر تقاطع 

 رسالت، شمال به
 جنوب

پل 
 عابر

احتمال   1400/02/31 1800000000 39
 تمدید

260×1510 

 L13 38 تهرانپارس

تهرانپارس، بزرگراه 
باقری، باالتر از فرجام، 

، 190پل عابر خیابان 
 جنوب به شمال

پل 
 1210×310   1400/02/15 1800000000 38 عابر

 K1 39 همت
بزرگراه همت، بعد از 

ورودی شهران، شرق به 
 غرب

پل 
 عابر

49 1820000000 

99/12/20-
99/12/11 
روزشمار 
 قابل اکران

  302×1502 



 G5 40 اندرزگو
بلوار اندرزگو، بعد از 
بلوار کاوه، به سمت 

 شریعتی، شرق به غرب

پل 
 1210×310   1400/02/09 1950000000 38 عابر

بلوار اندرزگو، نرسیده به  G6 41 اندرزگو
 بلوار کاوه ،غرب به شرق

پل 
 عابر

38 1950000000 1400/08/20   310×1210 

 L6 42 جردن
بلوار آفریقا )جردن( ، 
نبش بلوار صبا ، ضلع 

 شمال شرقی
 310×510   1400/02/29 1950000000 16 بیلبورد

فلکه دوم صادقیه ضلع  L10 43 صادقیه
 شمال غربی

 715×395   1400/04/08 1950000000 28 بیلبورد

 

 الو تبلیغمنبع : 

 

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

