
بیلبورد ها و پیشانی پل ها

مشاور، برنامه ریز، مجری تبلیغات
با مجوز رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
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1AT14
متر بعد 500-مسیر برگشت -اتوبان قم  به تهران 

خروجی باقرشهر–ازعوارضی 
1,950,000,000رزرورزروافقیردبیلبو160

2T15 1,950,000,000قابل ارائهقابل ارائهافقیردبیلبو160متر مانده به عوارضی500-مسیر رفت  -اتوبان تهران به قم

3T16 98/07/021,950,000,000مای بیبیافقیردبیلبو160متر بعد از عوارضی100-مسیر رفت -اتوبان تهران به قم

4T18 افقیردبیلبو108بعد از عوارضی  -مسیر برگشت –اتوبان قم به تهران
98/05/28قابل ارائه تا 

1,300,000,000
98/06/09نمایشگاه

5T19 98/07/051,300,000,000میهنافقیردبیلبو108بعد از عوارضی  -مسیر برگشت -اتوبان قم به تهران

6T20 بچه های افقیردبیلبو72قبل از عوارضی-مسیر رفت -اتوبان تهران به قم
900,000,000قابل ارائهآسمان

7T21 98/07/06900,000,000بانک آیندهافقیردبیلبو72قبل از عوارضی-مسیر رفت -اتوبان تهران به قم

8T22  750,000,000قابل ارائهانجمن ام اسافقیردبیلبو60قبل از عوارضی-مسیر رفت -اتوبان تهران به قم
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9T23 افقیردبیلبو60قبل از عوارضی-مسیر رفت -اتوبان تهران به قم
بیمه تجارت نو

750,000,000رزرو
انصاراالنصار

10T24 750,000,000قابل ارائهقابل ارائهافقیردبیلبو60قبل از عوارضی-مسیر رفت -اتوبان تهران به قم

11T25 98/07/011.150.000.000میهنافقیپل127یجنب رستوران مالیر-مسیر رفت -تهران به قم اتوبان

12T26 تهویه مطبوع افقیپل127الیریجنب رستوران م-مسیر برگشت -قم به تهران اتوبان
98/06/011.150.000.000گیرین
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13FP1 500.000.000قابل ارائهقابل ارائهافقیپل78جنب پیست کارتینگ-مسیر رفت –فشم

14FP2 500.000.000قابل ارائهنقره چیافقیپل78جنب پیست کارتینگ-مسیر برگشت –فشم

ود
جر

جا

15FP3 ا گروه صنعتی رایافقیپل108جنب پمپ بنزین کمرد  -مسیر رفت –جاجرود
98/06/12400.000.000چوب جم

16FP4 ا گروه صنعتی رایافقیپل108جنب پمپ بنزین کمرد-مسیر برگشت –جاجرود
98/06/12400.000.000چوب جم

وه
زک

رو
فی

17FP5 200.000.000قابل ارائهقابل ارائهافقیپل75مسیر رفت  به سمت فیروزکوه  –تهران

18FP6 200.000.000قابل ارائهقابل ارائهافقیپل75مسیر برگشت به سمت تهران–فیروزکوه

ن
می

ورا

19FP7
تقاطع روستای خالد آباد و آب -مسیر رفت -چرم شهر 

90.000.000قابل ارائهقابل ارائهافقیپل35باریک

20FP8
آب تقاطع روستای خالد آباد و-مسیر برگشت –چرم شهر 

90.000.000قابل ارائهقابل ارائهافقیپل35باریک
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21TV1تلویزیون 47ضلع شمال غربی فلکه دوم صادقیه
98/10/15900.000.000بانک دیافقیشهری

22TV2تلویزیون 25ضلع شمال شرقی تقاطع شریعتی و شهید مطهری
98/10/15600.000.000بانک دیافقیشهری

23TV3
ضلع شمالی پل-شمال به جنوب –ولیعصر خیابان

تلویزیون 35پارک وی
98/10/152.000.000.000بانک دیافقیشهری

24TV4 تلویزیون 71ضلع شمالی میدان–میدان هفت تیر
98/10/154.000.000.000بانک دیافقیشهری

25TV5 تلویزیون 37ضلع شمالی میدان–میدان قدس
98/10/151.500.000.000بانک دیافقیشهری

26TV6 تلویزیون 71ضلع شمالی میدان–میدان ونک
98/10/153.000.000.000بانک دیافقیشهری



مترمربع:           متراژ :کد  خروجی باقرشهر–بعد ازعوارضی متر 500-مسیر برگشت -تهران به اتوبان قم  AT14160 1



مترمربع:           متراژ :کد  متر مانده به عوارضی500-مسیر رفت  -اتوبان تهران به قم  T15160 2



مترمربع:           متراژ :کد  متر بعد از عوارضی100-مسیر رفت -اتوبان تهران به قم  T16160 3



مترمربع:           متراژ :کد  بعد از عوارضی  -مسیر برگشت –اتوبان قم به تهران  T18108 4



مترمربع:           متراژ :کد  بعد از عوارضی  -مسیر برگشت -اتوبان قم به تهران  T19108 5



مترمربع:           متراژ :کد  قبل از عوارضی-مسیر رفت -اتوبان تهران به قم  T2072 6



مترمربع:           متراژ :کد  قبل از عوارضی-مسیر رفت -قم به اتوبان تهران  T2172 7



مترمربع:           متراژ :کد  قبل از عوارضی-مسیر رفت -قم  به اتوبان تهران  T2260 8



مترمربع:           متراژ :کد  قبل از عوارضی-مسیر رفت -قم به اتوبان تهران  T2360 9



مترمربع:           متراژ :کد  قبل از عوارضی-مسیر رفت -به قم تهراناتوبان  T2460 10



مترمربع:           متراژ :کد  جنب رستوران مالیری-مسیر رفت -تهران به قم  T25127 11



مترمربع:           متراژ :کد  جنب رستوران مالیری-مسیر برگشت -قم به تهران  T26127 12



مترمربع:           متراژ :کد  جنب پیست کارتینگ-مسیر رفت –فشم  FP178 13



مترمربع:           متراژ :کد  جنب پیست کارتینگ-مسیر برگشت –فشم  FP278 14



مترمربع:           متراژ :کد  جنب پمپ بنزین کمرد  -مسیر رفت –جاجرود  FP3108 15



مترمربع:           متراژ :کد  جنب پمپ بنزین کمرد-مسیر برگشت –جاجرود  FP4108 16



مترمربع:           متراژ :کد  مسیر رفت  به سمت فیروزکوه  –تهران  FP575 17



مترمربع:           متراژ :کد  مسیر برگشت به سمت تهران–فیروزکوه  FP675 18



مترمربع:           متراژ :کد  تقاطع روستای خالد آباد و آب باریک-مسیر رفت –شهر چرم  FP735 19



مترمربع:           متراژ :کد  تقاطع روستای خالد آباد و آب باریک-مسیر برگشت -چرم شهر  FP835 20



مترمربع:           متراژ :کد  صادقیهضلع شمال غربی فلکه دوم  TV147 21



مترمربع:           متراژ :کد  مطهریضلع شمال شرقی تقاطع شریعتی و شهید  TV225 22



مترمربع:           متراژ :کد  ضلع شمالی پل پارک وی-شمال به جنوب –خیابان ولیعصر  TV335 23



مترمربع:           متراژ :کد  ضلع شمالی میدان–میدان هفت تیر  TV471 24



مترمربع:           متراژ :کد  ضلع شمالی میدان–میدان قدس  TV537 25



مترمربع:           متراژ :کد  ضلع شمالی میدان–میدان ونک  TV671 26



61شماره / خیابان ابن یمین / سهروردی شمالی / تهران 
1555913115: کد پستی /  12و 11واحد /  6طبقه 
34645288: نمابر (  / خط15)30645288: تلفن 

info@tarhbaran.com  /www.tarhbaran.com


