
تاریخ اکران(تومان)قیمت ماهیانه (متر)ابعادنوع سازهمکان

4180,000,0001401/05/01*8بیلبوردگلسار میدان صابرین

5190,000,0001401/05/01*8بیلبوردچهار راه گلسار ورودی گلسار

3120,000,0001401/05/01*7بیلبورد(خروجی گلسار)گلسار، مسیر اصلی ، جنب بانک ملت 

4150,000,0001401/04/15*7بیلبوردگلسار، میدان توحید

4150,000,0001401/04/31*7بیلبوردگلسار ، بلوار گیالن ، میدان تربیت معلم

4150,000,0001401/05/01*8بیلبوردگلباغ نماز، میدان ولیعصر به سمت بلوار انصاری

قابل اکران4120,000,000*8بیلبوردبلوار انصاری ، ورودی چهارراه گلسار

4150,000,0001401/04/20*8بیلبوردبه سمت انزلی.جنب پارک ملت . بلوار انصاری

4150,000,0001401/04/31*7بیلبوردمیدان قلی پور ،ورودی گلسار

4180,000,0001401/04/15*7بیلبوردمیدان صیقالن ، ورودی خیابان تختی

4120,000,0001401/04/10*7بیلبوردسعدی ، ابتدای بلوار معلم ، ورودی پیاده راه فرهنگی

5120,000,0001401/05/01*8بیلبوردمیدان جهاد ، ابتدای شهرک فرهنگیان

قابل اکران4120,000,000*8بیلبوردبلوار خرمشهر، نرسیده به پل جانبازان

5150,000,0001401/04/31*12بیلبورد(ورودی رشت از انزلی)بلوار ولیعصر ، جنب دیوار فرودگاه 

قابل اکران6120,000,000*9بیلبوردورودی رشت از تهران، نرسیده به میدان گیل، بیمارستان رسول اکرم 

تعرفه رسانه های محیطی بیلبورد استان گیالن
1401 بهار  
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4150,000,0001401/04/08*7بیلبوردمیدان گاز، ابتدای بلوار منظریه

قابل اکران4120,000,000*7بیلبوردمیدان یخسازی ، ورودی بلوار شهدای گمنام

3180,000,0001401/04/15*13/7عرشه پل (وجه چپ)گلسار، تقاطع صابرین ، دید به بلوار اصلی گلسار 

3180,000,0001401/04/06*13/7عرشه پل (وجه راست)گلسار، تقاطع صابرین ، دید به چهارراه گلسار 

4150,000,0001401/04/03*6بیلبوردچهارراه میکائیل 

4150,000,0001401/04/25*6بیلبوردخیابان مطهری ، جنب مسجد چهاربرادران

قابل اکران4120,000,000*7بیلبورد(خروجی منظریه)خیابان نامجو 

4150,000,0001401/05/01*8بیلبورد(توشیبا)میدان مصلی 

5120,000,0001401/04/31*10بیلبوردبلوار ولیعصر ،روبروی فرودگاه

4150,000,0001401/05/01*6بیلبوردخیابان بیستون ، ابتدای معلم

قابل اکران4120,000,000*8بیلبوردمیدان رازی ، روبروی سازمان آتش نشانی

4180,000,0001401/04/31*7بیلبوردچهارراه گلسار ، خروجی گلسار ، ابتدای بلوار انصاری

4150,000,0001401/04/07*7بیلبوردچهارراه گلسار، جنب داروخانه گلسار

4150,000,0001401/05/01*8بیلبوردخیابان تختی ، دید از چهاراه گلسار

قابل اکران4150,000,000*7بیلبوردسبز میدان، ابتدای خیابان الکانی

4150,000,0001401/05/01*7بیلبوردمیدان قلی پور ، به سمت صابرین 

4120,000,0001401/04/07*8بیلبوردبلوار افتخاری، روبروی پمپ بنزین

3150,000,0001401/05/01*28پل عابر چهارراه گلسار ، ورودی پل بوسار

قابل اکران3150,000,000*28پل عابرچهارراه گلسار، خروجی پل بوسار

22120,000,0001401/05/01*4پل عابر بلوار انصاری ، به سمت چهارراه گلسار 

قابل اکران4120,000,000*40پل عابرگلباغ نماز، به سمت چهارراه گلسار

قابل اکران3120,000,000*21پل عابربلوار خرمشهر، به سمت میدان جانبازان

3120,000,0001401/04/06*21پل عابربلوار خرمشهر، به سمت میدان ولیعصر

3120,000,0001401/04/15*23پل عابربلوار شهید افتخاری ، به سمت میدان یخسازی

قابل اکران3120,000,000*23پل عابربلوار شهید افتخاری ، به سمت بیمارستان قائم

قابل اکران4120,000,000*26پل عابربزرگراه شهید بهشتی ، به سمت میدان توشیبا
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قابل اکران3120,000,000*22پل عابربلوار شهدای گمنام ، به سمت میدان جهاد

قابل اکران3120,000,000*22پل عابربلوار شهدای گمنام ، به سمت میدان یخسازی

قابل اکران645,000,000*9بیلبورد محور، جنب رستوران بلدرچین12محور رشت، الهیجان ، کیلومتر

قابل اکران645,000,000*9بیلبوردمتر بعد از شهرداری لولمان200محور الهیجان، رشت ، 

945,000,0001401/05/01*6بیلبوردمحور الهیجان ، رشت ، نرسیده به پلیس راه محور 


