
قیمت ماهیانه ( تومان) ابعاد( متر) نوع سازهمکان

15112,500,000*6بیلبورداتوبان تهران به کرج خروجی همت و گرمدره

15112,500,000*6بیلبورداتوبان کرج به تهران روبروی شهرک خاتم االنبیاء

525,000,000*3استرابوردگوهردشت مالصدرا روبروی مالصدرا دید نبوت به فلکه اول

525,000,000*3استرابوردگوهردشت مالصدرا روبروی مالصدرا دید ملکشاه به فلکه اول

3.725,000,000*3استرابوردبلوار موذن ورودی دانشگاه آزاد

4.525,000,000*3استرابوردگوهردشت سر خیابان ششم اصلی

525,000,000*3استرابوردمیدان حافظ دید به چالوس

425,000,000*3استرابوردجاده قدیم سر دوبرگردان دید به سمت تهران

425,000,000*2.5استرابوردچهارراه جهان نما ( ورودی جهان نما) 

425,000,000*3استرابوردمیدان اسنکدریه دید به میدان

637,500,000*12بیلبوردپل فردیس دید به فردیس

637,500,000*12بیلبوردپل فردیس دید به کرج

337,500,000*15پل عابرپل عابر پیاده بلوار چمران، سه راه نهضت،  دید به عظیمیه

337,500,000*15پل عابرپل عابر پیاده بلوار چمران، سه راه نهضت،  دید به میدان امام حسین

337,500,000*17پل عابرپل عابر بلوار هفت تیر، روبروی شهرداری منطقه دو دید به مصباح
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337,500,000*17پل عابرپل عابر بلوار هفت تیر، روبروی شهرداری منطقه دو دید به هفت تیر

337,500,000*18پل عابرپل عابر پیاده بلوار چمران، سه راه نهضت،  دید به عظیمیه

337,500,000*18پل عابرپل عابر پیاده بلوار چمران، روبروی تاالر دژ،  دید به میدان امام حسین

343,750,000*20پل عابرپل عابر پیاده کمربندی خلج آباد ( کالک)  دید به اتوبان

343,750,000*20پل عابرپل عابر پیاده کمربندی خلج آباد ( کالک)  دید به جاده چالوس

343,750,000*15پل عابرپل عابر پیاده مطهری دید به فلکه

343,750,000*15پل عابرپل عابر پیاده مطهری دید به آزادگان

18.550,000,000*3.5پل عابرپل عابر بلوار جمهوری جنب پیتزا دی دید به میدان جمهوری

18.550,000,000*3.5پل عابرپل عابر بلوار جمهوری جنب پیتزا دی دید به سپاه

537,500,000*12بیلبوردورودی کرج پل فردیس ابتدای بلوار چمران

350,000,000*18پل عابرپل عابر سر کسری دید به سپاه

350,000,000*20پل عابرپل عابر سر کسری دید به چهارراه طالقانی

8.537,500,000*7بیلبوردکنارگذر شهدای پلیس به سمت مهرویال

350,000,000*15پل عابرپل عابر گلزار غربی روبروی تاالر رضا دید به مهرشهر

350,000,000*15پل عابرپل عابر گلزار غربی روبروی تاالر رضا دید به چهارراه گلزار

375,000,000*31پل عابرپل عابر جاده محمد شهر روبروی اصالح و بذر دید به محمد شهر

375,000,000*31پل عابرپل عابر جاده محمد شهر روبروی اصالح و بذر دید به کرج

A 337,500,000*6بیلبوردبلوار محمود آباد دو وجهی ( رفت و برگشت)  تابلو

B 337,500,000*6بیلبوردبلوار محمود آباد دو وجهی ( رفت و برگشت)  تابلو

C 337,500,000*6بیلبوردبلوار محمود آباد دو وجهی ( رفت و برگشت)  تابلو


