
شــــرکت تبلیغـــاتی



شــــرکت تبلیغـــاتی

رسانه های محیطی مجموعه ورزشی انق�ب

کـت تبلیغاتـــی فرادیــد هنـــر



شــــرکت تبلیغـــاتی

BE1

BE1 :کد

آدرس: ورودی باشگاه انق�ب از درب ش�ل(سمت چپ)

م�اژ: ۲۰/۶۳ م  

 ۴۱۰x۵۱۰ :ابعاد چاپ

تعرفه ماهیانه:  ۵۲۰/۰۰۰/۰۰۰ (ریال) 



شــــرکت تبلیغـــاتی

BE2

BE2 :کد

آدرس: ورودی باشگاه انق�ب از درب ش�ل(سمت راست)

م�اژ: ۱۴ م  

 ۲۸۰x۵۰۰ :ابعاد چاپ

تعرفه ماهیانه:  ۴۴۰/۰۰۰/۰۰۰ (ریال) 



شــــرکت تبلیغـــاتی

BE3

BE3 :کد

آدرس: ورودی باشگاه انق�ب از درب جنوب(نیایش)

م�اژ: ۲۰ م  

 ۶۲۵x۳۲۰ :ابعاد چاپ

تعرفه ماهیانه:  ۴۹۰/۰۰۰/۰۰۰ (ریال) 



شــــرکت تبلیغـــاتی

BE4

BE4 :کد

آدرس: پارکینگ درب ش�ل به سمت جاده تندرستی، جنب منبع آب(دید به سمت تندرستی)

م�اژ: ۱۴ م  

 ۳۰۰x۵۰۰ :ابعاد چاپ

تعرفه ماهیانه:  ۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰ (ریال) 



شــــرکت تبلیغـــاتی

BE5

BE5 :کد

آدرس: پارکینگ درب ش�ل به سمت جاده تندرستی، جنب منبع آب(دید به سمت درب ش�ل)

م�اژ: ۱۴ م  

 ۳۰۰x۵۰۰ :ابعاد چاپ

تعرفه ماهیانه:  ۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰ (ریال) 



شــــرکت تبلیغـــاتی

BE6

BE6 :کد

آدرس: محوطه ابتدای جاده تندرستی، مقابل فروشگاه آیدید(دید از سمت جاده تندرستی)

م�اژ: ۱۴ م  

 ۲۸۰x۵۰۰ :ابعاد چاپ

تعرفه ماهیانه:  ۴۹۰/۰۰۰/۰۰۰ (ریال) 



شــــرکت تبلیغـــاتی

BE7

BE7 :کد

آدرس: محوطه ابتدای جاده تندرستی، مقابل فروشگاه آیدید(دید از سمت پارکینگ)

م�اژ: ۱۴ م  

 ۲۸۰x۵۰۰ :ابعاد چاپ

تعرفه ماهیانه:  ۲۳۰/۰۰۰/۰۰۰ (ریال) 



شــــرکت تبلیغـــاتی

BE8

BE8 :کد

آدرس: پارکینگ ابتدای جاده تندرستی (جنب فروشگاه ترسه)

م�اژ: ۱۴ م  

 ۳۰۰x۵۰۰ :ابعاد چاپ

تعرفه ماهیانه:  ۲۹۰/۰۰۰/۰۰۰ (ریال) 



شــــرکت تبلیغـــاتی

BE9

BE9 :کد

آدرس: درب غرب باشگاه انق�ب، جلوتر از رستوران و کارواش

م�اژ: ۱۴ م  

 ۳۹۰x۳۰۰ :ابعاد چاپ

تعرفه ماهیانه:  ۲۳۰/۰۰۰/۰۰۰ (ریال) 



شــــرکت تبلیغـــاتی

BE10

BE10 :کد

آدرس: خروجی پارکینگ منبع آب

م�اژ: ۱۴ م  

 ۲۸۰x۵۰۰ :ابعاد چاپ

تعرفه ماهیانه:  ۲۹۰/۰۰۰/۰۰۰ (ریال) 



شــــرکت تبلیغـــاتی

BE11

BE11 :کد

آدرس: بلوار اصلی باشگاه، ضلع قی پینت بال (جنب پروژه بانوان)

م�اژ: ۱۲ م  

 ۳۱۵x۴۰۰ :ابعاد چاپ

تعرفه ماهیانه:  ۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰ (ریال) 



شــــرکت تبلیغـــاتی

BE12

BE12 :کد

آدرس: بلوار اصلی باشگاه، ابتدای پارکینگ کت توسعه 

م�اژ: ۱۹ م  

 ۳۱۰x۶۶۰ :ابعاد چاپ

تعرفه ماهیانه:  ۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ (ریال) 



شــــرکت تبلیغـــاتی

BE13

BE13 :کد

آدرس: ضلع جنوب زمین چمن مصنوعی

م�اژ: ۱۴ م  

 ۲۸۰x۵۰۰ :ابعاد چاپ

تعرفه ماهیانه:  ۴۴۰/۰۰۰/۰۰۰ (ریال) 



شــــرکت تبلیغـــاتی

BE14

BE14 :کد

آدرس: ¬یت باکس های تیر چراغ برق بلوار اصلی

م�اژ: ۲۴ م  

ابعاد چاپ: (۱۰۰x۲۰۰) ۱۰ عدد

تعرفه ماهیانه:  ۴۹۰/۰۰۰/۰۰۰ (ریال) 



شــــرکت تبلیغـــاتی

BE15

BE15 :کد

آدرس: خیابان °ایشگاه جنب درب ش�لی باشگاه انق�ب تابلوی سمت راست

م�اژ: ۳۲ م  

 ۸۴۵x۳۹۵ :ابعاد چاپ

تعرفه ماهیانه:  ۵۲۰/۰۰۰/۰۰۰ (ریال) 



شــــرکت تبلیغـــاتی

BE16

BE16 :کد

آدرس: خیابان °ایشگاه جنب درب ش�لی باشگاه انق�ب با¬ی تاکسیرانی

م�اژ: ۴۳ م  

 ۱۰۳۰x۴۲۰ :ابعاد چاپ

تعرفه ماهیانه:  ۶۴۰/۰۰۰/۰۰۰ (ریال) 



شــــرکت تبلیغـــاتی

پکیج شامل: 

یک پایه ۲ وجهی سمت راست فودکورت جاده تندرستی

یک پایه ۲ وجهی سمت چپ فودکــورت جاده تندرستی

(جمعاً ۴ تصویر)

�یت باکس های دو وجهی

ریال۶۴۰/۰۰۰/۰۰۰اجاره  ماهیانه 



شــــرکت تبلیغـــاتی

ابتدای جاده تندرستی

روبروی بولینگ

محوطه رنج گلف

پارکینگ زمین چمن مصنوعی

۴۶/۰۰۰/۰۰۰

۴۱/۰۰۰/۰۰۰

۴۴/۰۰۰/۰۰۰

۲۴/۰۰۰/۰۰۰

ریال

ریال

ریال

ریال

م  مربعی (ماهیانه)

م  مربعی (ماهیانه)

م  مربعی (ماهیانه)

م  مربعی (ماهیانه)

فضای �ایشگاهی خودرو



شــــرکت تبلیغـــاتی

 ۱۶/۰۰۰/۰۰۰

 ۱۰۴/۰۰۰/۰۰۰

 ۲۱۰/۰۰۰/۰۰۰

 ۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰

ریال

ریال

ریال

ریال

اجاره  روزانه

اجاره  ۷ روزه

اجاره  ۱۵ روزه

اجاره   ماهیانه

استند های سمپلینگ

یک عدد کان  سمپلینگ                                     



شــــرکت تبلیغـــاتی

(۳ ماه) 

(۳ ماه)  

(۳ ماه)  

(۳ ماه)  

(۳ ماه)  

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

                                    ضلع ش�لی پروژه تخصصی بانوان ، جنب رستوران O۲ سابق محوطه مشجر    



شــــرکت تبلیغـــاتی

                                    ضلع ش�لی پروژه تخصصی بانوان ، جنب رستوران O۲ سابق محوطه مشجر                                        محوطه آبن�ی روبروی دهکده سبز،جنوبی   



شــــرکت تبلیغـــاتی

                                   محوطه مشجر ش�ل کارواش     



شــــرکت تبلیغـــاتی

هر عدد ¬یت باکس دو طرفه

۱۰ عدد ¬یت باکس دو طرفه

۲۰ عدد ¬یت باکس دو طرفه

۳۰ عدد ¬یت باکس دو طرفه

۴۰ عدد ¬یت باکس دو طرفه

                                   محوطه مشجر ش�ل کارواش     �یت باکس های دستگاه های بدنسازی جاده تندرستی



شــــرکت تبلیغـــاتی

BA1

BA1 :کد

آدرس: استخر آفتاب، ¬یت باکس استخر À پوشیده، سمت چپ

م�اژ: ۱۰/۸م  

 ۲۰۰x۵۴۰ :ابعاد چاپ

تعرفه ماهیانه:  ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ (ریال) 



شــــرکت تبلیغـــاتی

BA2

BA2 :کد

آدرس: استخر آفتاب، ¬یت باکس استخر Àباز ، سمت چپ

م�اژ: ۲۴م  

 ۳۰۰x۸۰۰ :ابعاد چاپ

تعرفه ماهیانه:  ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ (ریال) 



شــــرکت تبلیغـــاتی

BA3

BA3 :کد

آدرس: 

م�اژ: ۱۰/۸م  

 ۲۰۰x۵۴۰ :ابعاد چاپ

تعرفه ماهیانه:  ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ (ریال) 

 استخر آفتاب، ¬یت باکس استخر À پوشیده، سمت راست



شــــرکت تبلیغـــاتی

BA4

BA4 :کد

آدرس:  استخر آفتاب، ¬یت باکس استخر À پوشیده، سمت چپ

م�اژ: ۱۰/۸م  

 ۲۰۰x۵۴۰ :ابعاد چاپ

تعرفه ماهیانه:  ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ (ریال) 



شــــرکت تبلیغـــاتی

BA5

BA5 :کد

آدرس: استخر آفتاب، ¬یت باکس استخر À پوشیده، جنب خروجی

م�اژ: ۱۲م  

 ۲۰۰x۶۰۰ :ابعاد چاپ

تعرفه ماهیانه:  ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ (ریال) 



دف  مرکـزی: الهیه،خیابان بیدار، بن بست صفری، ساخت�ن مدرن الهیه، طبقه پنجم اداری، واحد ۲۷
چاپخــانه: حکیمیه، خیابان سازمــان آب، خیابان پنجم شیدایــی، کوچه شادی شمـــالی، پ�ک ۱

تلفــن:  ۵۲ ۵۴ ۷ (۰۲۱)        فــاکـس:  ۰۰ ۶۶ ۳۸ ۴۲

w w w . f a r a d i d - h o n a r . c o m


