
فمسیر
راژنوع تابلوآدرس تابلوردی
تعرفه ( 30 روزه)  ( لایر) مت

5718,000,000,000پل عابربزرگراه مدرس باالتر از تقاطع بزرگراه صدر جنوب به شمال1مدرس

3715,000,000,000پل عابربزرگراه مدرس قبل از تقاطع بزرگراه صدر شمال به جنوب2مدرس

6326,000,000,000پل عابربزرگراه مدرس تقاطع پل میرداماد جنوب به شمال3مدرس

5428,000,000,000بیلبوردمدرس مسیر جنوب به شمال  بعد از خیابان ظفر داخل ایستگاه اتوبوس4مدرس

3620,000,000,000بیلبوردمدرس شمال به جنوب نبش بلوار آفریقا5مدرس

3722,000,000,000بیلبوردبزرگراه مدرس شمال به جنوب قبل آرش6مدرس

103,450,000,000برایت بوردمدرس جنوب به شمال بعد  از صدر7مدرس

103,450,000,000برایت بوردمدرس جنوب به شمال زیر پل قوسی الهیه8مدرس

103,450,000,000برایت بوردمدرس جنوب به شمال باالتر از پل قوسی الهیه9مدرس

103,450,000,000برایت بوردمدرس جنوب به شمال ورودی تقاطع ظفر10مدرس

تعرفه رسانه های محیطی بیلبورد تهران
 تابستان  1401



فمسیر
راژنوع تابلوآدرس تابلوردی
تعرفه ( 30 روزه)  ( لایر) مت

103,450,000,000برایت بوردابتدای مدرس شمال به جنوب  بعد از پارک وی11مدرس

103,450,000,000برایت بوردمدرس همت شمال به جنوب زیر پلهای   فجر قبل از خروجی همت شرق12مدرس

8.53,220,000,000برایت بورد+M/مدرس جنوب به شمال زیر پل بهشتی کنار دیوار پیاده رو ( سازه اول) 13مدرس

8.53,220,000,000برایت بورد+M/مدرس جنوب به شمال زیر پل بهشتی کنار دیوار پیاده رو ( سازه دوم) 14مدرس

326,000,000,000پل عابربزرگراه صدر غرب به شرق  جنب مجتمع مسکونی شهید رجایی15صدر

3418,000,000,000بیلبوردصدر شرق به غرب ورودی مدرس شمال داخل فضای سبز16صدر

103,220,000,000برایت بورداتوبان صدر شرق به غرب قبل از شریعتی17صدر

102,875,000,000برایت بورداتوبان صدر شرق به غرب نبش دیباجی شمالی18صدر

103,220,000,000برایت بورداتوبان صدر غرب به شرق ابتدای خروجی منظریه و کالهدوز19صدر

102,875,000,000برایت بورداتوبان صدر غرب به شرق بعد از دیباجی20صدر

428,000,000,000پل عابربزرگراه همت غرب به شرق نرسیده به ورودی جنت آباد نبش شاهین شمالی21همت

6128,000,000,000بیلبوردبزرگراه همت شرق به غرب نبش ورودی بزرگراه یادگار امام جنوب22همت

4318,000,000,000پل عابرهمت غرب به شرق قبل از کردستان23همت

103,450,000,000برایت بوردهمت شرق به غرب زیر پل کردستان24همت

103,450,000,000برایت بوردهمت شرق به غرب بین کردستان و شیخ بهایی25همت

103,450,000,000برایت بوردهمت شرق به غرب بین شیخ بهایی و چمران26همت

103,220,000,000برایت بوردهمت غرب به شرق زیر پل گاندی27همت



فمسیر
راژنوع تابلوآدرس تابلوردی
تعرفه ( 30 روزه)  ( لایر) مت

5710,000,000,000پل عابربزرگراه چمران جنوب به شمال تقاطع نیایش28چمران

4510,000,000,000بیلبوردچمران شمال به جنوب قبل از خروجی مدیریت29چمران

3312,500,000,000بیلبوردبزرگراه چمران شمال به جنوب روبروی مجتمع آتی ساز30چمران

5212,000,000,000بیلبوردبزرگراه چمران حنوب به شمال قبل از پل مدیریت31چمران

2811,000,000,000بیلبوردچمران مسیر غرب به شرق ورودی از هتل استقالل32چمران

72,645,000,000برایت بوردچمران جنوب به شمال قبل از پل یادگار وسط دوالین33چمران

102,645,000,000برایت بوردچمران شمال به جنوب بعد از پل یادگار ( سازه اول) 34چمران

102,645,000,000برایت بوردچمران شمال به جنوب بعد از پل یادگار ( سازه دوم) 35چمران

102,645,000,000برایت بوردابتدای چمران شرق به غرب انتهای پل پارک وی36پارک وی

102,875,000,000برایت بوردولیعصر جنوب به شمال قبل از چراغ پارک وی37پارک وی

5711,500,000,000پل عابربزرگراه حکیم غرب به شرق روبروی برج میالد بین گیشا و چمران38حکیم

5015,500,000,000بیلبوردحکیم شرق به غرب خروجی یادگار امام شمال39حکیم

5114,500,000,000بیلبوردحکیم غرب به شرق بعد از بزرگراه چمران40حکیم

4817,500,000,000بیلبوردحکیم غرب به شرق بعد از یادگار امام41حکیم

8.52,875,000,000برایت بورد+M/حکیم غرب به شرق پارک پردیسان( سازه اول) 42حکیم

8.52,875,000,000برایت بورد+M/حکیم غرب به شرق پارک پردیسان( سازه دوم) 43حکیم

8.52,875,000,000برایت بورد+M/حکیم غرب به شرق پارک پردیسان( سازه سوم) 44حکیم



فمسیر
راژنوع تابلوآدرس تابلوردی
تعرفه ( 30 روزه)  ( لایر) مت

103,450,000,000برایت بوردحکیم شرق به غرب نبش ورودی یادگار امام45حکیم

639,000,000,000پل عابربزرگراه یادگار امام  شمال به جنوب  تقاطع نیایش46یادگارامام

7717,000,000,000بیلبوردیادگار امام جنوب به شمال نرسیده به خروجی دادمان مجاور پست برق اول47یادگارامام

102,875,000,000برایت بوردیادگار جنوب به شمال قبل از نیایش48یادگارامام

5910,000,000,000پل سواره روبزرگراه شیخ فضل اهلل غرب به شرق بدنه پل یادگار امام49شیخ فضل اهللا

8.52,875,000,000برایت بورد+M/شیخ فضل اهلل جنوب به شمال قبل از حکیم50شیخ فضل اهللا

20بیلبورد عمودیسئول جنوب به شمال قبل از ورودی نمایشگاه51شیخ فضل اهللا

479,800,000,000پل سواره روبزرگراه نیایش شرق به غرب اولین پل بعد از چمران52سئول

102,530,000,000برایت بوردنیایش شرق به غرب قبل خروجی یادگار جنوب53سئول

102,530,000,000برایت بوردنیایش تقاطع  ولیعصر نبش اسفندیار54نیایش

477,000,000,000پل سواره روبزرگراه ستاری جنوب به شمال قبل از حکیم نرسیده به کوروش55نیایش

648,000,000,000پل عابر مکانیزهبزرگراه ستاری تقاطع بلوار فردوس جنوب به شمال56نیایش

102,875,000,000برایت بوردستاری جنوب به شمال قبل از کوروش ( سازه اول) 57ستاری

102,875,000,000برایت بوردستاری جنوب به شمال قبل از کوروش ( سازه دوم) 58ستاری

419,000,000,000پل عابربزرگراه کردستان مسیر جنوب به شمال بین  همت و مالصدرا59کردستان

358,000,000,000پل عابربزرگراه کردستان مسیر شمال به جنوب  ورودی همت غرب60کردستان

4211,000,000,000بیلبوردکردستان جنوب به شمال  خروجی بزرگراه همت61کردستان



فمسیر
راژنوع تابلوآدرس تابلوردی
تعرفه ( 30 روزه)  ( لایر) مت

8.52,530,000,000برایت بورد+M/کردستان جنوب به شمال از قبل  خروجی میدان عطار62کردستان

6412,000,000,000پل عابربزرگراه رسالت شرق به غرب بعد از سید خندان63رسالت

4711,000,000,000پل عابربزرگراه رسالت غرب به شرق قبل از سید خندان64رسالت

3311,000,000,000بیلبوردرسالت غرب به شرق بعد از خیابان کرمان قبل از میدان رسالت65رسالت

8.52,760,000,000برایت بورد+M/رسالت غرب به شرق انتهای تونل رسالت66رسالت

246,325,000,000بیلبوردتقاطع خیابان بنی هاشم و خیابان خواجه عبداهلل انصاری جنوب به شمال67خواجه عبدااهللا

8.53,105,000,000برایت بورد+M/خیابان مالصدرا شرق به غرب ضلع جنوب غربی تقاطع کردستان68مالصدرا

103,220,000,000برایت بوردچهارراه جهان کودک ضلع جنوب غربی69جهان کودک

2310,000,000,000بیلبوردضلع شمال غربی تقاطع چهارراه جهان کودک بلوار نلسون ماندال ( آفریقا) 70جهان کودک

8.52,875,000,000برایت بورد+M/امام علی جنوب به شمال باالتر از رسالت71امام علی

515,500,000,000پل عابربزرگراه باقری بعد از تقاطع رسالت  روبرو شهرک مترو  شمال به جنوب72باقری

515,500,000,000پل عابربزرگراه باقری قبل از تقاطع رسالت  روبرو شهرک مترو  جنوب به شمال73باقری

145,000,000,000بیلبوردبزرگراه باقری شمال به جنوب نبش  دالوران74باقری

8.52,530,000,000برایت بورد+M/باقری شمال به جنوب بین 196 و فرجام( سازه دوم) 75باقری

8.52,530,000,000برایت بورد+M/باقری شمال به جنوب بین 196 و فرجام( سازه اول) 76باقری

417,000,000,000پل سواره روبزرگراه صیاد شیرازی مسیر شمال به جنوب قبل از همت غرب77صیاد

383,500,000,000پل عابربزرگراه بسیج روبروی  20متری افسریه شمال به جنوب78بسیج



فمسیر
راژنوع تابلوآدرس تابلوردی
تعرفه ( 30 روزه)  ( لایر) مت

476,000,000,000پل عابرصادقیه  باالتر از فلکه دوم صادقیه جنوب به شمال اولین پل79صادقیه

102,645,000,000برایت بوردضلع شمال شرقی فلکه دوم صادقه ابتدای ستارخان80صادقیه

102,875,000,000برایت بوردچهارراه فرمانیه پاسداران ضلع جنوب شرقی81فرمانیه

8.52,875,000,000برایت بورد+M/دوراهی فرمانیه و کامرانیه ، دید از  شرق به غرب82فرمانیه

72,875,000,000برایت بورداقدسیه قبل از  سه راهی نیاوران پاسداران نبش کوچه پارک اول83اقدسیه

103,450,000,000برایت بوردمیدان تجریش ضلع غربی ابتدای ولیعصر84تجریش

103,220,000,000برایت بوردمیدان الف شمال به جنوب رو به روی مقدس داخل فضای سبز85ولنجک

72,530,000,000برایت بوردخیابان ولنجک جنوب به شمال تقاطع نهم86ولنجک

102,875,000,000برایت بوردخیابان ولنجک جنوب به شمال تقاطع سیزدهم پشت چراغ87ولنجک

102,530,000,000برایت بوردتقاطع کاوه و دولت ضلع جنوب غربی چهارراه کاوه سر وارسته88دولت

258,000,000,000بیلبورد عمودیشریعتی جنوب به شمال تقاطع خیابان قلهک89شریعتی

155,700,000,000بیلبورد عمودیخیابان شریعتی شمال به جنوب مقابل پمپ بنزین 90106شریعتی

102,875,000,000برایت بوردشریعتی شمال به جنوب قبل از تقاطع پل رومی91شریعتی

8.52,645,000,000برایت بورد+M/شریعتی جنوب به شمال باالتر از میرداماد جنب ایستگاه اتوبوس92شریعتی

102,645,000,000برایت بوردشریعتی جنوب به شمال باالتر از دوراهی قلهک93شریعتی

102,645,000,000برایت بوردشریعتی جنوب به شمال خروجی پمپ بنزین ظفر94شریعتی

102,645,000,000برایت بوردمیرداماد غرب به شرق  قبل ازچراغ شریعتی95میرداماد

8.52,645,000,000برایت بورد+M/میرداماد ضلع غربی میدان مادر96میرداماد

247,000,000,000بیلبورد عمودیشهرک قدس فاز یک ضلع شمال شرقی تقاطع خیابان ایران زمین با خیابان مهستان97شهرک غرب



فمسیر
راژنوع تابلوآدرس تابلوردی
تعرفه ( 30 روزه)  ( لایر) مت

3411,000,000,000بیلبوردبزرگراه شیخ فضل اله جنوب به شمال بعد از پل سواره همت نرسیده به میدان صنعت98شهرک غرب

8.52,530,000,000برایت بورد+M/بلوار فرحزادی شمال به جنوب قبل از میالد نور99شهرک غرب

103,220,000,000برایت بوردضلع شمال شرقی میدان کاج مقابل صندوق توسعه100سعادت آباد

102,530,000,000برایت بوردسعادت آباد شمال به جنوب تقاطع چهارراه مسجد101سعادت آباد

102,530,000,000برایت بوردضلع شرقی تقاطع سرو و پاکنژاد102سعادت آباد

327,000,000,000پل سواره روبزرگراه آفریقا پل میرداماد شمال به جنوب103آفریقا

387,000,000,000پل سواره روبزرگراه آفریقا پل میرداماد جنوب به شمال104آفریقا

8.52,875,000,000برایت بورد+M/بلوار آفریقا جنوب به شمال نبش گلشهر105آفریقا

72,875,000,000برایت بوردبلوار آفریقا شمال به جنوب ضلع جنوب غربی ظفر106آفریقا

178,000,000,000بیلبوردتقاطع بخارست  با خیابان شهید احمدیان ضلع جنوب غرب107بخارست

102,530,000,000برایت بوردمیدان آرژانتین ضلع جنوبی108آرژانتین

188,000,000,000بیلبوردپاسداران شمال به جنوب روبروی پارک نیاوران ابتدای کوچه فرهنگسرا109نیاوران

8.52,875,000,000برایت بورد+M/ابتدای میدان نیاوران جنوب به شمال110نیاوران

8.52,875,000,000برایت بورد+M/نیاوران شرق به غرب نبش فیضیه روبروی کالنتری111نیاوران

127,000,000,000بیلبورد عمودیتقاطع خیابان فیاضی( فرشته)  و بوسنی هرزگوین112فرشته

167,000,000,000بیلبوردانتهای خیابان نلسون ماندال آفریقای شمالی نبش خیابان  مریم شرقی113فرشته

72,875,000,000برایت بوردفرشته ابتدای نیلوفر( سازه اول) 114فرشته

72,875,000,000برایت بوردفرشته  ابتدای نیلوفر( سازه دوم) 115فرشته

72,645,000,000برایت بوردفرشته مریم شریفی منش( سازه اول) 116فرشته

72,645,000,000برایت بوردفرشته مریم شریفی منش( سازه دوم) 117فرشته

8.52,530,000,000برایت بورد+M/پاسداران جنوب به شمال قبل از بوستان دوم118پاسداران

102,530,000,000برایت بوردچهار راه پاسداران دولت جنوب به شمال119پاسداران

8.52,530,000,000برایت بورد+M/خیابان مطهری  تقاطع سلیمان خاطر120مطهری

336,500,000,000بیلبوردخیابان بهشتی تقاطع خیابان ولیعصر121بهشتی

8.53,450,000,000برایت بورد+M/جمهوری شرق به غرب مقابل عااللدین سمت راست122جمهوری

8.53,450,000,000برایت بورد+M/جمهوری شرق به غرب قبل از اعااللدین سمت چپ نبش کوچه صداقت123جمهوری

102,530,000,000برایت بوردتقاطع گمنام و میدان گل ها124فاطمی



فمسیر
راژنوع تابلوآدرس تابلوردی
تعرفه ( 30 روزه)  ( لایر) مت

387,000,000,000پل عابرمیدان هفت تیر خیابان کریم خان غرب به شرق نبش خردمند125هفت تیر

387,000,000,000پل عابرمیدان هفت تیر خیابان کریم خان شرق به غرب نبش خردمند126هفت تیر

579,000,000,000پل عابرخیابان کریمخان سر عضدی شرق به غرب127کریم خان

578,000,000,000پل عابرخیابان کریمخان سر عضدی غرب به شرق128کریم خان

8.52,530,000,000برایت بورد+M/خیابان کریم خان شرق به غرب مقابل عضدی129کریم خان

5111,500,000,000پل سواره روحافظ شمال به جنوب بدنه پل سواره رو کالج130انقالب

275,000,000,000پل عابرخیابان انقالب تقاطع سعدی غرب به شرق131انقالب

275,000,000,000پل عابرخیابان انقالب تقاطع سعدی شرق به غرب132انقالب

62,300,000,000برایت بوردضلع جنوب غربی میدان هفت حوض  مقابل بانک دی133نارمک

8.52,530,000,000برایت بورد+M/ضلع جنوب غربی فلکه دوم تهرانپارس134تهرانپارس

72,530,000,000برایت بوردخیابان تهرانپارس شمال به جنوب قبل از فلکه اول تهرانپارس135تهرانپارس

73,220,000,000برایت بوردخیابان امین حضور روبروی کوچه بهرون136امین حضور

8.53,220,000,000برایت بورد+M/خیابان امیر کبیر قبل از تقاطع مصطفی خمینی جنب مسجد محمودیه137امین حضور

557,500,000,000پل عابرمیدان شوش مقابل سینما شباهنگ غرب به شرق138شوش

637,000,000,000پل عابرنواب نبش خیابان صفدری شمال به جنوب139نواب

3510,000,000,000پل عابرخیابان ری روبرو مسجد همدانیا جنوب به شمال140ری

483,500,000,000بیلبوردآزادگان جنوب به شمال قبل از پل بزرگراه فتح مجاور پل راه آهن ضلع جنوب شرقی141آزادگان

668,000,000,000بیلبوردآزادراه تهران کرج مسیر غرب به شرق نرسیده به ورودی آزادگان مقابل کارخانه بهنوش142تهران کرج

807,000,000,000بیلبورداتوبان تهران کرج غرب به شرق  بعد از پل غربی استادیوم آزادی143تهران کرج

982,700,000,000بیلبورددراه خلیج فارس (  تهران -قم)  قبل از ورودی فرودگاه امام -تیر 340 بعد از خروجی وهن آ144خلیج فارس

722,700,000,000بیلبوردآزادراه خلیج فارس (  تهران -قم)  قبل از ورودی فرودگاه امام -تیر 145377خلیج فارس

50500,000,000بیلبوردرویان - ضلع شرقی میدان الغدیر مسیرغرب به شرق ( ابتدای بلوار) 146رویان

50500,000,000بیلبوردرویان - ضلع شرقی میدان الغدیر مسیر شرق به غرب ( به سمت میدان) 147رویان

50500,000,000بیلبوردرویان - ضلع غربی میدان الغدیر مسیرغرب به شرق ( به سمت میدان) 148رویان

50500,000,000بیلبوردرویان - ضلع غربی میدان الغدیر مسیر شرق به غرب ( ابتدای بلوار) 149رویان

76/80630,000,000پل عابرل قو- قبل از برج های عظیم زاده مقابل رستوران دانانو و شهرک دهکده شیرین -شرق به غ150متل قو

76/80630,000,000پل عابرل قو- قبل از برج های عظیم زاده مقابل رستوران دانانو و شهرک دهکده شیرین -غرب به ش151متل قو



فمسیر
راژنوع تابلوآدرس تابلوردی
تعرفه ( 30 روزه)  ( لایر) مت

72425,000,000پل عابرکمربندی چالوس خروجی آزادراه به نمک آبرود جنوب به شمال ( وجه ) 1521چالوس

72375,000,000پل عابرکمربندی چالوس خروجی آزادراه به نمک آبرود جنوب به شمال ( وجه) 1532چالوس

72425,000,000پل عابرکمربندی چالوس قبل از خروجی آزادراه  شمال به جنوب ( وجه ) 1541چالوس

72375,000,000پل عابرکمربندی چالوس قبل از خروجی آزادراه  شمال به جنوب ( وجه) 1552چالوس

154675,000,000پل عابرکمربندی چالوس خروجی آزادراه به نمک آبرود جنوب به شمال ( دو وجه) 156چالوس

154675,000,000پل عابرکمربندی چالوس خروجی آزادراه به نمک آبرود شمال به جنوب ( دو وجه) 157چالوس

48500,000,000پل سواره روآزادراه چالوس - پل سی نوا شمال به جنوب158چالوس

48500,000,000پل سواره روآزادراه چالوس - پل سی نوا جنوب به شمال159چالوس


