
قیمت (تومان)متراژ ( متر)نوع تابلو تابلونشانیردیف

9035,000,000پل عابررامسر-بین تله کابین و برج آفرینش1

9035,000,000پل عابررامسر-بین تله کابین و برج آفرینش2

5430,000,000بیلبوردرامسر- قبل از مجتمع افرینش3

4822,000,000بیلبوردرامسر ورودی فرودگاه4

4830,000,000بیلبوردرامسر-ورودی فرودگاه5

6030,000,000بیلبوردرامسر، ورودی از کتالم6

6025,000,000بیلبوردنشتارود،بلوار امام7

6025,000,000بیلبوردنشتارود،بلوار امام8

7225,000,000بیلبوردتنکابن بعد از تقاطع کمربندی و داخل شهر9

7225,000,000بیلبوردتنکابن بعد از تقاطع کمربندی و داخل شهر10

9025,000,000پل عابرعباس آباد،بلوار امام11

7225,000,000بیلبوردعباس آباد،بلوار امام12

7235,000,000بیلبوردکالرآباد میدان خوشامیان13

5035,000,000بیلبوردکالرآباد ورودی متل قو14

9045,000,000پل عابرمتل قو -سی سرا15

9045,000,000پل عابرمتل قو -سی سرا16
7745,000,000پل عابرمتل قو -نرسیده به برج عظیم زاده مقابل رستوران دنانو17
7745,000,000پل عابرمتل قو -نرسیده به برج عظیم زاده مقابل رستوران دنانو18
5535,000,000بیلبوردمتل قو مقابل برج عظیم زاده19
4835,000,000پل سوارهآزادراه چالوس- پل سینوا20
4835,000,000پل سوارهآزادراه چالوس- پل سینوا21

تعرفه فضاهایی تبلیغاتی مازندران
 بهار  1401



قیمت (تومان)متراژ ( متر)نوع تابلو تابلونشانیردیف

7235,000,000پل عابرآزادراه چالوس- انتهای آزادراه نرسیده به خروجی نمک آبرود22
7235,000,000پل عابرآزادراه چالوس- انتهای آزادراه نرسیده به خروجی نمک آبرود23
9635,000,000پل روگذرپل روگذر کمربندی جالوس-نمک آبرود24
9635,000,000پل روگذرپل روگذر کمربندی جالوس-نمک آبرود25
6025,000,000پل روگذرپل روگذر کمربندی جالوس-نمک آبرود26
27A7230,000,000پل عابرکمربندی چالوس خروجی آزادراه به نمک آبرود ساید
28B 7222,000,000پل عابرکمربندی چالوس خروجی آزادراه به نمک آبرود ساید
29A7230,000,000پل عابرکمربندی چالوس قبل از خروجی آزادراه ساید
30B 7222,000,000پل عابرکمربندی چالوس قبل از خروجی آزادراه ساید
7230,000,000بیلبوردچالوس ورودی از تهران31
7230,000,000بیلبوردچالوس نرسیده به میدان خط هشت32
7230,000,000بیلبوردنمک آبرود به چالوس بعد از خط هشت33
5030,000,000بیلبوردمرزن آباد مقابل شهرداری34
6022,000,000بیلبوردکالردشت بلوار امام35
7230,000,000بیلبوردبین چالوس-نوشهر مقابل هتل کوروش36
6428,000,000بیلبوردنوشهر-نور، تمیشون37
6328,000,000بیلبوردنوشهر-نور، جنب بانک مرکزی38
5428,000,000بیلبوردسی سنگان جنب شهرک دریابیشه39
5035,000,000بیلبوردرویان ضلع شرقی میدان الغدیر40
5035,000,000بیلبوردرویان ضلع شرقی میدان الغدیر41
5035,000,000بیلبوردرویان ضلع غربی میدان الغدیر42
5035,000,000بیلبوردرویان ضلع غربی میدان الغدیر43
5035,000,000بیلبوردنور، مقابل فرمانداری44
4235,000,000بیلبوردنور،نرسیده به میدان سپاه45
42بیلبوردنور،نرسیده به میدان سپاه46
9030,000,000پل عابرایزدشهر- رستم رود مقابل شهرک مخابرات47
9030,000,000پل عابرایزدشهر- رستم رود مقابل شهرک مخابرات48
4230,000,000بیلبوردایزدشهر،بلوار امام49
42بیلبوردایزدشهر،بلوار امام50
5030,000,000بیلبوردایزدشهر مقابل فروشگاه بیگ سیتی51
8930,000,000پل عابرایزدشهرگلستان 5211
5528,000,000بیلبوردسرخرود،53
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5528,000,000بیلبوردسرخرود،54
6028,000,000بیلبوردسرخرود- مقابل رستوران ترنج55
14928,000,000بیلبوردسرخرود- نرسیده به میدان معلم56
9035,000,000پل عابراتوبان دریاکنار خزرشهر، مقابل رویال مال57
90پل عابراتوبان دریاکنار خزرشهر، مقابل رویال مال58
90پل عابراتوبان دریاکنار خزرشهر،59
6030,000,000بیلبوردبابلسر میدان معلم60
11935,000,000بیلبوردبابلسر،میدان معلم،دوراهی کمربندی61
7530,000,000پل عابربابلسر،بلوار امام مقابل بیمارستان62
12030,000,000پل عابربابلسر،بلوار پاسداران63
16240,000,000بیلبوردبابلسر،میدان معلم،ابتدا اتوبان دریاکنار64
9028,000,000بیلبوردبابلسر،میدان معلم،ابتدا اتوبان دریاکنار65
4522,000,000بیلبوردبابل،بابلسر امیرکال66
4522,000,000بیلبوردبابل،بابلسر امیرکال67
9028,000,000پل عابربابل،بابلسر68
9025,000,000پل عابرآمل -بابل69
9025,000,000پل عابرآمل -بابل70
7225,000,000پل عابربابل قائمشهر،71
7025,000,000بیلبوردبابل قائمشهر،72
9025,000,000پل عابرساری قائمشهر،73
9025,000,000پل عابرساری قائمشهر،74
9022,000,000پل عابرجاده فیروزکوه، پل سفید75
9022,000,000پل عابرجاده فیروزکوه، پل سفید76
7222,000,000بیلبوردجاده فیروزکوه، مقابل دانشگاه آزاد وسط بلوار77
7222,000,000بیلبوردجاده فیروزکوه، مقابل دانشگاه آزاد وسط بلوار78
9025,000,000پل عابرآمل محمودآباد،79
9025,000,000پل عابرآمل محمودآباد80
6040,000,000بیلبوردهراز،گزنک81
60بیلبوردهراز،گزنک82
4225,000,000بیلبوردهراز، ورودی آمل83


