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 تاریخ اکران

 ماه مرداد1قابل اکران از  - ماهیانه 40 بیلبورد میدان امام لچکی کالنتری وجه جنوب 1

 ماه مرداد1قابل اکران از  - ماهیانه 15 بیلبورد سه وجهی گردان میدان ابوذر یک وجه 2

 مرداد نامعلوم 15تا  - ماهیانه 42 بیلبورد متری 42سه راه معلم  3

دکتر محمدی -دکتر شکیب ماهیانه 32 بیلبورد متری 32سه راه معلم  4

 مقدم

 تا پایان سال

 سالتاپایان  موبایل افالکی ماهیانه 24 بیلبورد معلم-تقاطع محالتی  5

 قابل اکران 1/6از  سان ویت ماهیانه 18 بیلبورد فلکه دوم مدرس جنوب غربی 6

 مهرماه قابل اکران 10از  روغن موتور)بصیرت( ماهیانه 28 بیلبورد تقاطع معلم شهید طهماسبی 7

 قابل اکران ماهمهر 1از  گیربکس کیانی-چسب سهیل ماهیانه 16 بیلبورد صیاد روبروی پارک هر وجه 8

 - تاکسی بنت ماهیانه 24 بیلبورد خرداد ضلع جنوبی 15تقاطع مدرس  9

 ماه مرداد1قابل اکران از  - ماهیانه 22 بیلبورد خرداد ضلع شمالی 15تقاطع مدرس  10

 ماه مرداد1قابل اکران از  - ماهیانه 80 بیلبورد تقاطع بلوار صیاد شیرازی امام رضا)ع( 11

 مهر ماه 1قابل اکران از  - ماهیانه 80 بیلبورد رضا)ع(امام -تقاطع شهید ناصری 

 ماه مرداد1قابل اکران از  - ماهیانه 18 بیلبورد میدان ولیعصر شرقی 12

 تاپایان سال موبایل افالکی ماهیانه 24 بیلبورد میدان شهدا 13

 ماه مرداد1قابل اکران از  - ماهیانه 40 بیلبورد میدان امام حسین 14

 ماه مرداد1قابل اکران از  - ماهیانه 90 بیلبورد بازرسی )جاده بیرجند زاهدان( بعد ایست 

 - تاکسی بنت ماهیانه 60 پل شهید آوینی وجه شرق 15

 - تاکسی بنت ماهیانه 60 پل خیابان پاسداران وجه شمال 16

 ماه مرداد1قابل اکران از  - ماهیانه 60 پل خیابان مدرس وجه شمال 17

 ماه مرداد1قابل اکران از  امین دنتال ماهیانه 20 پل جمهوری وجه شرقخیابان  18

 - تاکسی بنت ماهیانه 20 پل خیابان جمهوری وجه غرب 19

 قابل اکران 15/6از  موبایل راه رو ماهیانه 12 استرابورد میدان شهدا 20

 قابل اکران 10/9از  صنایع چوب ون ماهیانه 12 استرابورد میدان ابوذر 21

 پایان سالتا مبلمان یافت آباد ماهیانه 12 استرابورد میدان توحید 22

 تاپایان سال مبلمان یافت آباد ماهیانه 12 استرابورد میدان اول مدرس 23



 تاپایان سال مبلمان یافت آباد ماهیانه 12 استرابورد میدان مادر 24

 تاپایان سال دکتر محمدی مقدم ماهیانه 12 استرابورد میدان دوم مدرس 25

 قابل اکران 1/6از  سان ویت ماهیانه 12 استرابورد میدان غدیر 26

 قابل اکران 1/6از  سان ویت ماهیانه 12 استرابورد ولیعصرمیدان  27

 قابل اکران 1/6از  سان ویت ماهیانه 12 استرابورد چهار راه آزادگان 28

 ماه مرداد1قابل اکران از  - ماهیانه 12 استرابورد میدان قدس 29

 ماه مرداد1قابل اکران از  امین دنتال ماهیانه 12 استرابورد 21نبش جمهوری  30

 قابل اکران 1/6از  سان ویت ماهیانه 12 استرابورد 8نبش جمهوری  31

 تاپایان سال موبایل افالکی ماهیانه 12 استرابورد سه راه اسدی 32

 ماه مرداد1قابل اکران از  دنتالامین  ماهیانه 12 استرابورد میدان امام 33

 - تاکسی بنت ماهیانه 12 استرابورد میدان جانباز 34

 تا پایان سال موبایل افالکی ماهیانه 12 اسپیس سه راه معلم 41

 - تاکسی بنت ماهیانه 12 اسپیس سه راه معلم 42

 ماه مرداد1قابل اکران از  - ماهیانه 12 اسپیس سه راه معلم 43

 قابل اکران 1/6از  سان ویت ماهیانه 12 اسپیس معلم سه راه 44

 ماه مرداد1قابل اکران از  تک نام ماهیانه 12 اسپیس سه راه معلم 45

 ماه مرداد1قابل اکران از  - ماهیانه 12 پرتابل میدان قدس 50

 ماه مرداد1قابل اکران از  تشک رویال بزودی ماهیانه 12 پرتابل میدان زعفرانیه 51

 ماه مرداد1قابل اکران از  تشک رویال بزودی ماهیانه 12 پرتابل میدان عروج 52

 ماه مرداد1قابل اکران از  - ماهیانه 12 پرتابل میدان سوم سجاد شهر 53

 ماه مرداد1قابل اکران از  - ماهیانه 12 پرتابل میدان ولیعصر 54

 ماه مرداد1قابل اکران از  - ماهیانه 12 پرتابل میدان دانشگاه آزاد)انتهای غفاری( 55

 ماه مرداد1قابل اکران از  - ماهیانه 12 پرتابل میدان جانباز 56

 بزودی اکران تشک رویال تاکسی بنت ماهیانه 12 پرتابل میدان دوم سجاد شهر 57

  تشک رویال بزودی ماهیانه 12 پرتابل میدان مادر 58

  رویال بزودی تشک ماهیانه 12 پرتابل تقاطع نواب و بهشتی 59

   ماهیانه    60

   ماهیانه    61

  ماهیانه    62

  ماهیانه    63
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