
شــــرکت تبلیغـــاتی



شــــرکت تبلیغـــاتی



شــــرکت تبلیغـــاتی

A13

A13 :کد

آدرس: مدرس - جنوب به ش�ل - تقاطع خیابان آرش

م�اژ: ۳۶ م� 

 ۴۰۰x۹۰۰ :ابعاد چاپ



شــــرکت تبلیغـــاتی

A16

   A16 :کد

آدرس: بزرگراه مدرس مسیر ش�ل به جنوب، ۴۰۰ م� بعد از چهارراه پارک وی

م�اژ: ۳۸ م�

۴۱۰x۹۱۰ :ابعاد چاپ



شــــرکت تبلیغـــاتی

A18

   A18 :کد

آدرس: بزرگراه مدرس مسیر ش�ل به جنوب نرسیده به خروجی بزرگراه رسالت

م�اژ: ۴۲ م�

۴۱۰x۱۰۱۰ :ابعاد چاپ



شــــرکت تبلیغـــاتی

A19

  A19 :کد

آدرس: بزرگراه مدرس مسیر جنوب به ش�ل  حد فاصل پل مطهری و پل بهشتی

م�اژ: ۳۴ م�

۴۱۰x۸۱۰ :ابعاد چاپ



شــــرکت تبلیغـــاتی

A21

  A21 :کد

آدرس: مدرس -جنوب به ش�ل- ابتدای پل پارک وی ابتدای خیابان اخگری 

م�اژ: ۲۸ م�

۶۳۰x۴۳۵ :ابعاد چاپ



شــــرکت تبلیغـــاتی

B2

B2 :کد

آدرس: همت - ¢ق به غرب - داخل لچکی خروجی چمران ش�ل

م�اژ: ۹۳ م� 

 ۶۱۰x۱۵۲۵ :ابعاد چاپ



شــــرکت تبلیغـــاتی

B8

  B8 :کد

آدرس: همت مسیر ¢ق به غرب بعد از ورودی شهرک غرب (ورودی شیخ فضل الله نوری)

م�اژ: ۲۰۴ م�

۸۷۸x۲۳۲۵ :ابعاد چاپ



شــــرکت تبلیغـــاتی

B9

B9 :کد

آدرس: بزرگراه همت -  روبروی ساخت�ن انتقال خون - غرب به ¢ق 

م�اژ: ۱۳۰ م� 

 ۷۲۰x۱۸۰۰ :ابعاد چاپ



  B11 :کد

آدرس:  همت - غرب به ¢ق - بعد از خروجی شیخ فضل الله نوری

م�اژ: ۱۱۰ م�

۶۳۵x۱۷۳۰ :ابعاد چاپ

شــــرکت تبلیغـــاتی

B11



B19 :کد

آدرس: بزرگراه همت مسیر غرب به ¢ق نبش خیابان توانیر 

م�اژ: ۶۲ م� 

 ۶۳۰x۹۸۵ :ابعاد چاپ

شــــرکت تبلیغـــاتی

B19



E8

B22 :کد

آدرس: همت - �ق به غرب - بعد از ورودی بزرگراه مدرس جنب پل کشتیرانی

م�اژ: ۳۳م� 

 ۶۳۰x۵۱۰ :ابعاد چاپ

شــــرکت تبلیغـــاتی

B22



شــــرکت تبلیغـــاتی

B25

    B25 :کد

آدرس:  بزرگراه همت - ¢ق به غرب - تقاطع پل صیاد شیرازی

م�اژ: ۳۰ م�

۴۱۰x۷۱۰ :ابعاد چاپ



شــــرکت تبلیغـــاتی

PB1

  PB1 :کد

آدرس:  بزرگراه همت پل حقانی، غرب به ¢ق

م�اژ: ۵۶ م�

۳۱۰x۱۸۱۰ :ابعاد چاپ



شــــرکت تبلیغـــاتی

PB2

  PB2 :کد

آدرس:  بزرگراه همت ، ونک پارک شیراز جنوبی، ¢ق به غرب

م�اژ: ۴۵ م�

۳۰۰x۱۵۰۰ :ابعاد چاپ



D12

 D12 :کد

آدرس:  صدر- ¢ق به غرب - قبل از خروجی  امام علی 

م�اژ: ۷۰ م� 

 ۵۵۰x۱۲۱۰ :ابعاد چاپ

شــــرکت تبلیغـــاتی

D12



PD1 :کد

آدرس: بزرگراه بابایی ابتدای هنگام روبروی شهرک لویزان ۱، غرب به ¢ق

م�اژ: ۶۰ م� 

 ۳۰۰x۲۰۲۰ :ابعاد چاپ

شــــرکت تبلیغـــاتی

PD1



PD2

PD2 :کد

آدرس: بزرگراه بابایی ابتدای هنگام روبروی شهرک لویزان ۱، ¢ق به غرب 

م�اژ: ۶۰ م� 

 ۳۰۰x۲۰۲۰ :ابعاد چاپ

شــــرکت تبلیغـــاتی

PD2



E2

 E2 :کد

آدرس:  چمران - ش�ل جنوب خروجی نیایش غرب داخل لچکی

م�اژ: ۴۲ م� 

 ۴۶۰x۹۱۰ :ابعاد چاپ

شــــرکت تبلیغـــاتی

E2



E10

E10 :کد

آدرس: چمران، غزب به ¢ق، ۵۰ م� مانده به پمپ بنزین خیابان ولنجک داخل فضای سبز

م�اژ: ۲۲ م� 

 ۳۲۲x۶۶۸ :ابعاد چاپ

E2
شــــرکت تبلیغـــاتی

E10



E11

 E11 :کد

آدرس: چمران، ش�ل به جنوب، پایین تر از پل مدیریت داخل رمپ خیابان م³صدرا

م�اژ: ۵۰ م� 

 ۴۹۵x۱۰۱۰ :ابعاد چاپ

E10E2
شــــرکت تبلیغـــاتی

E11



E12

 E12 :کد

آدرس:  چمران - ¢ق به غرب - جنب دوربرگردان ولنجک( جنب پل خلبان نوروزی)

م�اژ: ۶۴ م� 

 ۵۲۰x۱۲۲۰ :ابعاد چاپ

شــــرکت تبلیغـــاتی

E12



E18

 E18 :کد

آدرس:  بزرگراه چمران مسیر غرب به ¢ق پیشانی پل µایشگاه

م�اژ: ۴۳ م� 

 ۳۲۰x۱۴۴۰ :ابعاد چاپ

E17
شــــرکت تبلیغـــاتی

E18



E19

   E19 :کد

آدرس: چمران مسیر ¢ق به غرب پیشانی پل µایشگاه

م�اژ: ۴۰م�

۳۰۰x۱۲۱۰ :ابعاد چاپ

E18E17
شــــرکت تبلیغـــاتی

E19



PE1

 PE1 :کد

آدرس:  بزرگراه چمران پل سواره رو شهید همت، ش�ل به جنوب

م�اژ: ۵۴ م� 

 ۳۰۰x۱۸۰۰ :ابعاد چاپ

E18E17
شــــرکت تبلیغـــاتی

PE1



PE1E18E17
شــــرکت تبلیغـــاتی

PF1

PF1 :کد

آدرس: بزرگراه کردستان جنوب به ش�ل بعد از خروجی همت ¢ق   

م�اژ: ۳۸ م� 

 ۲۵۵x۱۵۲۰ :ابعاد چاپ



PE1E18E17
شــــرکت تبلیغـــاتی

PF2

   PF2 :کد

آدرس:بزرگراه کردستان ش�ل به جنوب بعد از خروجی همت �ق 

م�اژ: ۳۸م�

۲۵۰x۱۵۰۰ :ابعاد چاپ



KR

   KR :کد

آدرس:  کردستان - ش�ل به جنوب -نرسیده به خیابان ۶۴یوسف آباد

م�اژ: ۳۳م�

۴۰۰x۸۱۰ :ابعاد چاپ

E18E17
شــــرکت تبلیغـــاتی

KR



شــــرکت تبلیغـــاتی

F9

 F9 :کد

آدرس: حکیم، ¢ق به غرب، آخرین تابلو قبل از خروجی یادگار امام

م�اژ: ۷۹ م� 

 ۵۲۰x۱۵۱۰ :ابعاد چاپ



F11

 F11 :کد

آدرس:حکیم - �ق به غرب - بعد از خروجی یادگار امام - نبش دره فرحزاد

م�اژ:   ۷۹ م� 

 ۵۲۰x۱۵۱۰ :ابعاد چاپ

شــــرکت تبلیغـــاتی

F11



F21

F21 :کد

آدرس: حکیم - �ق به غرب ۴۰۰ م� قبل از پل عابر پردیسان 

م�اژ: ۷۹م�

۵۲۰x۱۵۲۰ :ابعاد چاپ

E12
شــــرکت تبلیغـــاتی

F21



شــــرکت تبلیغـــاتی

ابرسازه

آدرس:  حکیم - غرب به �ق - قبل از خروجی شیخ فضل الله 

م�اژ: ۷۵۰ م� 

۳(۸۱۰ x۳۱۴۰) :ابعاد چاپ



K8

K8 :کد

آدرس: نیایش - غرب به ¢ق - لچکی خروجی سعادت آباد(فلکس)

م�اژ: ۳۴ م� 

 ۹۱۰x۳۷۰ :ابعاد چاپ

F21
شــــرکت تبلیغـــاتی

K8



شــــرکت تبلیغـــاتی

PK1

PK1 :کد

آدرس: بزرگراه نیایش پل پاکنژاد، غرب به �ق

م�اژ: ۶۳ م� 

 ۳۵۰x۱۸۱۰ :ابعاد چاپ



شــــرکت تبلیغـــاتی

ابرسازه

آدرس:  بزرگراه نیایش- �ق به غرب- حد فاصل پل فرهنگ و سعادت آباد 

م�اژ: ۲۵۰ م� 

۸۱۰ x۳۱۴۰ :ابعاد چاپ



شــــرکت تبلیغـــاتی

ابرسازه

آدرس:  نیایش - �ق به غرب - بعد از پل پاکنژاد 

م�اژ: ۵۰۰ م� 

۲(۱۰۴۰ x۲۵۲۵) :ابعاد چاپ



شــــرکت تبلیغـــاتی

U

U :کد

آدرس: یادگار امام ، ش�ل به جنوب، بعد از ورودی فرحزاد قبل از خروجی کوهستان

م�اژ: ۷۸ م� 

 ۵۷۰x۱۳۶۰ :ابعاد چاپ



شــــرکت تبلیغـــاتی

J2

 J2 :کد

آدرس:  بلوار نلسون ماند¼ (آفریقا) جنوب به ش�ل، ضلع جنوب ¢قی تقاطع با خیابان میرداماد  (دید از آفریقا)

م�اژ:  ۱۶م� 

 ۳۱۰x۵۱۰:ابعاد چاپ



X1

   X1 :کد

آدرس:  آزادراه تهران کرج، غرب به ¢ق، جنب پل سواره رو آپادانا

م�اژ: ۷۸ م�

۵۱۰x۱۵۲۰ :ابعاد چاپ

شــــرکت تبلیغـــاتی

X1



شــــرکت تبلیغـــاتی

X3

X3 :کد

آدرس:اتوبان تهران کرج - �ق به غرب - نرسیده به ورودی شهرک گلستان

م�اژ: ۶۵م�

۵۰۰ x۱۳۰۰:ابعاد چاپ



F21E12
شــــرکت تبلیغـــاتی

K10

  K10 :کد

آدرس: ضلع جنوب غربی چهارراه پارک وی

م�اژ: ۲۲م�

۳۴۰x۶۳۰ :ابعاد چاپ



F21E12
شــــرکت تبلیغـــاتی

PS1

 PS1 :کد

آدرس:بزرگراه شیخ فضل الله نوری اول ستارخان، جنوب به ش�ل 

م�اژ: ۳۶ م� 

 ۳۰۰x۱۲۴۰ :ابعاد چاپ



N2

N2 :کد

آدرس: ضلع ش�ل �قی میدان صنعت

م�اژ: ۳۵م�

۳۶۰x۹۰۵ :ابعاد چاپ

G1G15
شــــرکت تبلیغـــاتی

N2



G1

G1 :کد

آدرس: بلوار شهید اندرزگو ابتدای خیابان چیذری

م�اژ: ۱۶م�

۴۴۰x۳۶۰ :ابعاد چاپ

G15F21E12
شــــرکت تبلیغـــاتی

G1



G6

G6 :کد

آدرس: ابتدای خیابان پاسداران-جنوب به ش�ل - نبش خیابان کاشیها

م�اژ: ۱۵م�

۳۰۰x۵۰۰ :ابعاد چاپ

N2G1G15
شــــرکت تبلیغـــاتی

G6



F43

G15

 G15 :کد

آدرس:  جنوب به ش�ل با¼تر از اقدسیه ضلع جنوبی پارک نیاوران 

م�اژ: ۱۶م�

۵۱۰x۳۱۰ :ابعاد چاپ

F21E12
شــــرکت تبلیغـــاتی

G15



G4

 G4 :کد

آدرس: ضلع ش�ل غربی تقاطع خیابان پاسداران با خیابان فرمانیه ( سه وجهی )

م�اژ: ۴۵(x۱۵ ۳)م� 

 ۳(۵۰۵ x۳۰۵) :ابعاد چاپ

G6N2G1G15
شــــرکت تبلیغـــاتی

G4



I7

     I7 :کد

آدرس:  خیابان مقدس اردبیلی بعد از چهارراه پسیان

م�اژ: ۱۶م�

۴۴۰x۳۶۰ :ابعاد چاپ

G4G6N2G1G15
شــــرکت تبلیغـــاتی

I7



I8

     I8 :کد

آدرس:  تقاطع خیابان اعجازی و زعفرانیه ( مسیر ش�ل به جنوب ) دید از غرب  

م�اژ: ۱۴م�

۳۰۷x۴۰۷ :ابعاد چاپ

I7G4G6N2G1G15
شــــرکت تبلیغـــاتی

I8



I10

I10 :کد

آدرس:تقاطع خیابان فیاضی ( فرشته ) و سعیدی

م�اژ: ۱۳ م� 

 ۴۱۰x۳۱۰ :ابعاد چاپ

شــــرکت تبلیغـــاتی

I10



I12

I12 :کد

آدرس: الهیه جنب مدرن الهیه نرسیده به بزرگراه مدرس

م�اژ: ۱۸ م� 

 ۳۵۵x۵۲۰ :ابعاد چاپ

I10
شــــرکت تبلیغـــاتی

I12



I15

I15 :کد

آدرس: خیابان فیاضی(فرشته) - ابتدای خیابان بیدار جنب کیوسک تلفن

م�اژ: ۱۰ م� 

 ۲۱۵x۴۵۵ :ابعاد چاپ

شــــرکت تبلیغـــاتی

I15



I16

I16 :کد

آدرس: خیابان الهیه - خیابان ¢یفی منش نبش خیابان خزر

م�اژ: ۱۶ م� 

 ۳۱۰x۵۱۰ :ابعاد چاپ

I15
شــــرکت تبلیغـــاتی

I16



J3

   J3 :کد

آدرس:  انتهای بلوار نلسون ماند¼( آفریقای ش�لی) نبش خیابان مریم ¢قی

م�اژ: ۱۶ م�

۲۶۰x۶۱۰ :ابعاد چاپ

شــــرکت تبلیغـــاتی

J3



K13

K13 :کد

آدرس: بلوار میرداماد غرب به ¢ق بعد از مجتمع تجاری پایتخت (عمومی)

م�اژ: ۱۶م�

۳۱۰x۵۱۰ :ابعاد چاپ

K12I16I15
شــــرکت تبلیغـــاتی

K13



SH

SH :کد

آدرس: ¢یعتی - مقابل پل رومی

م�اژ: ۱۴ م� 

 ۲۵۰x۶۰۰ :ابعاد چاپ

K13I16I15
شــــرکت تبلیغـــاتی

SH



SH1

SH1 :کد

آدرس: خیابان ¢یعتی-جنوب به ش�ل - ضلع ش�ل ¢قی تقاطع با خیابان میرزاپور

م�اژ: ۱۶ م� 

 ۳۱۰x۵۱۰ :ابعاد چاپ

SHK13I16I15
شــــرکت تبلیغـــاتی

SH1



L2

     L2 :کد

آدرس:  ضلع جنوب غربی تقاطع خیابان سهروردی با خیابان بهشتی ( عمودی)

م�اژ: ۲۳م�

۶۱۰x۳۷۰ :ابعاد چاپ

SH1SHK13I16I15
شــــرکت تبلیغـــاتی

L2



L4

L4 :کد

آدرس: خیابان شهید بهشتی - نبش خیابان پاکستان

م�اژ: ۱۹م� 

    ۳۱۰ x۶۱۰ :ابعاد چاپ

L2SH1SHK13I16I15
شــــرکت تبلیغـــاتی

L4



O4L4

O4 :کد

آدرس: خیابان شهید بهشتی ضلع ش�ل ¢قی تقاطع با خیابان احمد قصیر

م�اژ: ۲۴م� 

    ۳(۲۱۰ x۴۱۰) :ابعاد چاپ

L2SH1SHK13I16I15
شــــرکت تبلیغـــاتی

O4



O4L4Q5

Q5 :کد

آدرس: سه راه امیر کبیر، سه راه امین حضور داخل لچکی فضای سبز(سه وجهی)

م�اژ: ۵۴(x۱۸ ۳)م� 

    ۳(۳۰۵ x۶۰۵) :ابعاد چاپ

L2SH1SHK13I16I15
شــــرکت تبلیغـــاتی

Q5



T2

     T2 :کد

آدرس: خیابان سپهبد قرنی، جنوب به ش�ل ، ضلع جنوبی تقاطع خیابان کریمخان  

م�اژ: ۱۹م�

۳۱۰x۶۱۰ :ابعاد چاپ

I15
شــــرکت تبلیغـــاتی

T2



T3

     T3 :کد

آدرس:  ضلع جنوب ¢قی تقاطع خیابان طالقانی با خیابان مفتح

م�اژ: ۱۴م�

۳۲۰x۴۲۰ :ابعاد چاپ

شــــرکت تبلیغـــاتی

T3



T3R3

     R3 :کد

آدرس:  ضلع ش�ل ¢قی تقاطع بزرگراه ج³ل آل احمد با کارگر ش�لی

م�اژ: ۱۸م�

۳۲۶x۵۲۸ :ابعاد چاپ

شــــرکت تبلیغـــاتی

R3



T3PR1

     PR1 :کد

آدرس:  بزرگراه ج³ل آل احمد تقاطع خیابان آرش مهر ( شهرآرا )، ¢ق به غرب

م�اژ: ۴۵م�

۳۰۰x۱۵۱۰ :ابعاد چاپ

R3
شــــرکت تبلیغـــاتی

PR1



T3C5

C5 :کد

آدرس:باقری - جنوب به ش�ل - تقاطع خیابان فرجام

م�اژ: ۲۶م�

۴۱۵ x۶۱۵:ابعاد چاپ

C4PR1R3
شــــرکت تبلیغـــاتی

C5



C15

  C15 :کد

آدرس: باقری - جنوب به ش�ل - نبش خیابان ۱۵۴

م�اژ: ۲۶م�

۳۶۰x۷۱۰ :ابعاد چاپ

C5C4PR1R3
شــــرکت تبلیغـــاتی

C15



C15C5C4PR1R3
شــــرکت تبلیغـــاتی

CE

CE :کد

آدرس:امام علی ش�ل به جنوب ۵۰۰ م� بعد از خروجی حسین آباد ( عمودی)

م�اژ: ۴۱م�

۵۱۰ x۸۱۰:ابعاد چاپ



C15C5C4PR1R3
شــــرکت تبلیغـــاتی

CE1

  CE1 :کد

آدرس: امام علی - جنوب به ش�ل - بعد از خروجی بزرگراه زین الدین ¢ق (عمودی) 

م�اژ: ۴۱م�

۵۱۰x۸۱۰ :ابعاد چاپ



T2I15
شــــرکت تبلیغـــاتی

PC1

PC1 :کد

آدرس:   بزرگراه نواب بین خیابان بریانک و خیابان صفدری روبروی مسجد غفوری، ش�ل به جنوب

م�اژ: ۵۶م�

۳۱۰x۱۸۱۰ :ابعاد چاپ



T2I15
شــــرکت تبلیغـــاتی

PA1

PA1 :کد

آدرس: اف²یه جنوبی (اتوبان بسیج ) ابتدای خیابان ولیع° روبروی بیمه ایران - جنوب به ش�ل 

م�اژ: ۴۵م�

۳۰۰x۱۵۰۰ :ابعاد چاپ



F40

F40 :کد

آدرس: آزادگان - �ق به غرب - ۵۰۰ م� مانده به پل شهید کاظمی بعد از بازار تره بار  

م�اژ: ۴۸م�

۴۱۰x۱۲۱۰ :ابعاد چاپ

T2I15
شــــرکت تبلیغـــاتی

F40



F41

F41 :کد

آدرس: آزادگان ¢ق به غرب بعد از خیابان رجایی( جنب رمپ خروجی رجایی جنوب)  

م�اژ: ۴۰م�

۸۱۰x۵۱۰ :ابعاد چاپ

F40
T2I15

شــــرکت تبلیغـــاتی

F41



F43

F42

  F42 :کد

آدرس: بزرگراه آزادگان مسیر ¢ق به غرب، ۱۵۰ م� مانده به پل سواره روی آیت الله سعیدی( جاده ساوه) 

م�اژ: ۹۰م�

۵۰۰x۱۵۰۰ :ابعاد چاپ

شــــرکت تبلیغـــاتی

F42



F28

F28 :کد

آدرس: آزادگان -  ¢ق به غرب  -بعد از بزرگراه شهید تندگویان مقابل بازار میوه و تره بار مرکزی 

م�اژ: ۴۱م�

۵۱۰x۸۱۰ :ابعاد چاپ

F43F42
شــــرکت تبلیغـــاتی

F28



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، پ³ک 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




