
متراژ(متر)ابعادتیپنشـــــــــــــــــــــــــــــــانیمسیرگریدکد ردیف
 تعـرفــه ماهیـانه

(تومان) 

1V1A++۱۷119230,000,000*۷بیلبوردابتدا بزرگراه وکیل آباد، مقابل پارک بزرگ ملت، شرق به غرب وکیل آباد

2MA1A++۱۲48230,000,000*۴بیلبورد، ضلع شمال غربی چپُ (ملک آباد)میدان فلسطین،احمدآباد

3KH1A+ ۱۰40160,000,000*۴بیلبوردبولوار خیام، تقاطع خیام و ارشاد، دید از تقاطع خیام و سجاد، ضلع شمال شرقیخیام

4KH2A+ خیام
بولوار خیام، تقاطع خیام و ارشاد، به سمت تقاطع خیام و سجاد، ضلع جنوب 

غربی
۱۲48160,000,000*۴بیلبورد

5KH3A+ ۲۴.۵200160,000,000*۸بیلبوردمیدان خیام، ضلع شمال غربیخیام

6MO1A+۱۵90160,000,000*۶بیلبوردبزرگراه آزادی، ابتدا سجاد و معلم، دید از میدان استقالل، شمال به جنوبسجاد

7MO2A۱۵90120,000,000*۶بیلبوردبزرگراه آزادی، ابتدا سجاد و معلم، دید از میدان آزادی، جنوب به شمالسجاد

8ST1A+۱۲48160,000,000*۴بیلبوردمیدان استقالل، دید از میدان جانباز، ضلع شرقیاستقالل

9ST2A۱۲48120,000,000*۴بیلبوردمیدان استقالل، دید از میدان استقالل، ضلع شرقیاستقالل

10ABA۴24120,000,000*۶بیلبوردعمودی، دید از میدان جنب حرم مطهر(میدان آب)میدان بیت المقدسحرم مطهر

11TO1B+ ۱۲.۶۰10880,000,000*۸.۶۰بیلبوردطرقبه، بولوار ویالشهر، مسیر برگشت به مشهدطرقبه

12SH1B+ ۱۲6080,000,000*۵بیلبورد، دید از شاندیز۱۶شاندیز، نبش امام رضا شاندیز

13SH2B۱۲6060,000,000*۵بیلبورد، دید از مشهد۱۶شاندیز، نبش امام رضا شاندیز

تعرفه رسانه های محیطی بیلبورد مشهد
1401 بهار  



متراژ(متر)ابعادتیپنشـــــــــــــــــــــــــــــــانیمسیرگریدکد ردیف
 تعـرفــه ماهیـانه

(تومان) 

14AB1A++حرم مطهر
، ابتدا خیابان خسروی، دید از میدان جنب حرم (میدان آب)میدان بیت المقدس

مطهر
۱۶.۸۰47230,000,000*۲.۸۰پل عابر پیاده

15AH1A++۱۳45230,000,000*۳پل عابر پیادهبولوار احمدآباد، مقابل سه راه راهنمایی، دید از میدان احمد آباداحمدآباد

16AH2A++۱۳45230,000,000*۳پل عابر پیادهبولوار احمدآباد، مقابل سه راه راهنمایی، دید از میدان فلسطیناحمدآباد

17V2A++۱۰26230,000,000*۲.۶۰پل سوارابتدا بزرگراه وکیل آباد، پیشانی زیر گذر میدان آزادی، دید از سه راه خیاموکیل آباد

18K3A+۲۲66160,000,000*۳پل عابر پیادهبزرگراه کالنتری، مقابل هتل بزرگ پردیسان، دید از میدان آزادی کالنتری

19K4A+۱۴42160,000,000*۳پل عابر پیادهبزرگراه کالنتری، مقابل هتل بزرگ پردیسان، دید از میدان جمهوریکالنتری

20J1A+ ۱۲.۲۰36160,000,000*۳پل عابر پیادهمیدان جانباز، دید از میدان سمت چپجانباز

21J2A+ ۱۳.۵۰40160,000,000*۳پل عابر پیادهمیدان جانباز، دید از میدان استقالل جانباز

22F1A ۱۲36120,000,000*۳پل عابر پیادهبولوار فردوسی، مقابل ورزشگاه شهید بهشتی، بعد از میدان جانبازجانباز

23F2A ۱۲36120,000,000*۳پل عابر پیادهبولوار فردوسی، مقابل ورزشگاه شهید بهشتی، قبل از میدان جانبازجانباز

24V3A+ ۱۲42160,000,000*۳.۵۰پل عابر پیاده دید از وکیل آباد۳۳بزرگراه وکیل آباد، بولوار هاشمیه، هاشمیه  وکیل آباد

25EM1B+ ۱۲3680,000,000*۳پل عابر پیادهبولوار امام خمینی، میدان انقالب اسالمی، به سمت بزرگراه کالنتریامام خمینی

26VA1B+ ۲۰.۹۰6380,000,000*۳.۱۰پل عابر پیاده، به سمت حرم مطهر۱۵بولوار وحدت، وحدت حرم مطهر

27AH3Bمیدان فلسطین، ورودی احمد آباد احمدآباد -BACK LIGHT۴1260,000,000*۳آگهی نما

28V5Bبزرگراه وکیل آباد، ابتدا کوثر به سمت میدان آزادی وکیل آباد -BACK LIGHT1660,000,000 ۳*۳.۶۰آگهی نما

29V6B1260,000,000 ۳*۴آگهی نمابزرگراه وکیل آباد، ابتدا صیاد شیرازی به سمت میدان آزادیوکیل آباد

30AZ1B+ بزرگراه آسیایی
بزرگراه آزادی، ابتدا شاهد، به سمت میدان استقالل، مسیر غرب به شرق سمت 

چپ
۱۵4580,000,000*۳پل عابر پیاده

31AZ2Bبزرگراه آسیایی
بزرگراه آزادی، ابتدا شاهد، به سمت میدان استقالل، مسیر غرب به شرق سمت 

راست
۱۵4560,000,000*۳پل عابر پیاده

32AZ3B+ ۱۵4580,000,000*۳پل عابر پیادهبزرگراه آزادی، ابتدا شاهد، دید از میدان استقالل، مسیر شرق به غرب سمت چپبزرگراه آسیایی

33AZ4Bبزرگراه آسیایی
بزرگراه آزادی، ابتدا شاهد، دید از میدان استقالل، مسیر شرق به غرب سمت 

راست
۱۲3660,000,000*۳پل عابر پیاده

34AZ5Bبزرگراه آسیایی
بزرگراه آزادی، بولوار آیت اهلل رفسنجانی، ابتدا عصمتیه، به سمت نمایشگاه بین 

المللی
۲۰6060,000,000*۳پل عابر پیاده

35AZ6B۲۰6060,000,000*۳پل عابر پیادهبزرگراه آزادی، بولوار آیت اهلل رفسنجانی، ابتدا عصمتیه، به سمت بزرگراه آزادیبزرگراه آسیایی



متراژ(متر)ابعادتیپنشـــــــــــــــــــــــــــــــانیمسیرگریدکد ردیف
 تعـرفــه ماهیـانه

(تومان) 

36AZ7B۲۲5860,000,000*۲.۶۰پل عابر پیاده، به سمت نمایشگاه بین المللی۳۸بزرگراه آزادی، بولوار آیت اهلل رفسنجانیبزرگراه آسیایی

37CH1Bچراغچی
، به سمت حرم و فرودگاه، مسیر غرب به شرق ۳۴بزرگراه چراغچی، چراغچی

سمت چپ
۱۸5460,000,000*۳پل عابر پیاده

38CH6Bچراغچی
، به سمت حرم و فرودگاه، مسیر غرب به شرق ۳۴بزرگراه چراغچی، چراغچی

سمت راست
۱۰3060,000,000*۳پل عابر پیاده

39CH2Bچراغچی
مسیر شرق به غرب , ، به سمت نمایشگاه بین المللی۳۴بزرگراه چراغچی، چراغچی

سمت چپ
۱۸5460,000,000*۳پل عابر پیاده

40CH7Bچراغچی
مسیر شرق به غرب , ، به سمت نمایشگاه بین المللی۳۴بزرگراه چراغچی، چراغچی

سمت راست
۱۰3060,000,000*۳پل عابر پیاده

41CH3B۱۱.۸۰3660,000,000*۲.۸۰پل عابر پیادهبزرگراه چراغچی، میدان فهمیده، به سمت حرم و فرودگاه، مسیر غرب به شرقچراغچی

42CH4B۱۰3060,000,000*۳پل عابر پیادهمیدان فهمیده، بولوار توس، مقابل پارک بزرگ پردیس، مسیر جنوب به شمالچراغچی

43CH5B۱۲3660,000,000*۳پل عابر پیادهبولوار توس، میدان معراج، به سمت میدان فهمیدهچراغچی

44BA1Bبابانظر
،  به سمت حرم و فرودگاه، مسیر غرب به شرق سمت ۴۵بزرگراه بابانظر، بابانظر

چپ
۱۵4560,000,000*۳پل عابر پیاده

45BA10Bبابانظر
،  به سمت حرم و فرودگاه، مسیر غرب به شرق سمت ۴۵بزرگراه بابانظر، بابانظر

راست
۱۰3060,000,000*۳پل عابر پیاده

46BA2B۱۵4560,000,000*۳پل عابر پیاده، به سمت نمایشگاه بین المللی، مسیر شرق به غرب۴۵بزرگراه بابانظر، بابانظربابانظر

47BA3B ۱۸10860,000,000*۶بیلبورد(خروج از مشهد)باغچه- آزاد راه مشهد۳تهران، کیلومتر -اتوبان مشهدتهران-  مشهد

48BA4B ۱۸10860,000,000*۶بیلبورد(خروج از مشهد)باغچه- آزاد راه مشهد۵تهران، کیلومتر -اتوبان مشهدتهران- مشهد

49BA5B ۱۸10860,000,000*۶بیلبورد(خروج از مشهد)باغچه- آزاد راه مشهد۲۰تهران، کیلومتر -اتوبان مشهدتهران- مشهد

50BA6B ۱۸10860,000,000*۶بیلبورد(ورود به مشهد)مشهد- آزاد راه باغچه۴مشهد، کیلومتر -اتوبان تهرانمشهد- تهران

51BA7B ۱۸10860,000,000*۶بیلبورد(ورود به مشهد)مشهد- آزاد راه باغچه۲۰مشهد، کیلومتر -اتوبان تهرانمشهد- تهران

52BA8B ۱۸10860,000,000*۶بیلبورد(ورود به مشهد)مشهد- آزاد راه باغچه۲۵مشهد، کیلومتر -اتوبان تهرانمشهد- تهران

53BA9B ۱۸10860,000,000*۶بیلبورد(ورود به مشهد)مشهد- آزاد راه باغچه۳۰مشهد، کیلومتر -اتوبان تهرانمشهد-  تهران

54HE1B۹.۸۰3060,000,000*۲.۸۰پل عابر پیادهبزرگراه همت، بولوار رسالت، جاده کارخانه بزرگ سیمان، دید از بزرگراه همتهمت

55HE2B۹.۸۰3060,000,000*۲.۸۰پل عابر پیادهبزرگراه همت، بولوار رسالت، جاده کارخانه بزرگ سیمان، دید از کارخانه سیمانهمت


