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راهنمای مشاغل استان البرز (  10.000نسخه در هر منطقه )

 1/4صفحه

محل درج آگهـی

صفحات داخلی همه محدوده ها

ابعاد ( میلیمتر )

 1/2صفحه

 1/2صفحه خاص

تمام صفحه

 101 × 152افقی

500.000

204 × 322
240 × 170

صفحات استپ

صفحات استپ و روبرو

روی جلد

 152 × 49.5افقی

204 x 152

 2صفحه روبروی هم  /جلد و مفتولی

محل درج آگهـی

240 × 170 | 152 × 204
صفحات خاص محدوده های  1الی 4
ابعاد ( میلیمتر )
170 x 200

پشت جلد

170 x 200

داخل جلد  /صفحه 1

داخل پشت جلد  /روبروی داخل پشت جلد

صفحه  2الی  / 15روبروی استپ  /درخواستی مشتریان

دو صفحه خاص
محل درج آگهـی
پشت جلد

داخل جلد  /صفحه 1

داخل پشت جلد  /روبروی داخل پشت جلد

صفحه  2الی  / 15روبروی استپ  /درخواستی مشتریان

دو صفحه خاص

420.000

740.000

1.365.000

1.345.000

2.015.000

قیمت (ناموت)

204 x 152

870.000

204 × 322

170 x 200

170 x 200

1.100.000

1.560.000
قیمت (ناموت)

2.240.000

204 x 152

204 x 152

820.000

204 × 322

ابعاد ( میلیمتر )

قیمت (ناموت)

 152 × 49.5افقی

نیم صفحه ( خــاص)

 101 × 152افقی

250.000

دو صفحه روبروی هم

204 × 322

685.000

 101 × 152افقی

نیم صفحه

204 x 152

تمام صفحه

240 × 170

صفحات استپ
صفحات استپ و روبرو
محل درج آگهـی

روی جلد

210.000

370.000

685.000

240 × 170 | 152 × 204

1.050.000

ابعاد ( میلیمتر )

قیمت (ناموت)

170 x 200

775.000

صفحــات خــاص

170 x 200

پشت جلد

داخل جلد /صفحه یک

204 x 152

500.000

204 x 152

430.000

داخل پشت جلد  /صفحه روبرو

204 x 152

صفحات  4الی  / 9به درخواست مشتریان

204 x 152

صفحه  2یا 3

895.000

400.000

390.000

1.840.000
1.120.000

204 x 152

صفحــات داخــلی

120.000

2.070.000

204 x 152
204 x 152

 1/4صفحه

محل درج آگهـی

2.460.000
1.230.000

صفحات خاص محدوده های  5الی 8
ابعاد ( میلیمتر )

روی جلد

قیمت (ناموت)

230.000

 101 × 152افقی

آگهی نامه پیک برترالبـــــرز ( تیراژ  5000نسخه در هر منطقه)

950.000

1.500.000

مناطـق توزیـع
 -١گوهردشت (:رجايي شهر) فاز يك و دو ،آزادي ،استقالل،رستاخيز،موئذن،شهرداري،انقالب
 -٢عظيميه :بلوار ٤٥متري كاج ،استقالل ،شريعتي ،رسالت ،ميدان اسبي،ميدان مهران،ميدان طالقاني،زنبق ها،نيك نژادی،گلستان ها،بوستان ها
-٣جهانشهر :مطهري،موالنا،بهارستان ،ماهان غربي و شرقي،فرمانداري ،كسري،هالل احمر،جمهوري ،ميدان گلها،امام جعفر صادق،بلوار استقالل،
٣باندي،فروردين،مالصدرا،نبوت،بلوار امام رضا،اردالن ها
-٤مهرشهر:فاز ١و٢و٣و ،٤بلوار شهرداري ،مطهري،دانش،ارم ،حسين آباد،بلوار گلها ،خانزاده

مناطـق توزیـع
-١باغستان:بهارستان ،بلوار شبنم ،ميدان ولي عصر،بوستان ها،اشتراكي شمالي و جنوبي،الله ها ،شبنم ها
-٢شاهين ويال:خيابان قلم  ،از خيابان يكم الي ٢٢شرقي و غربي
-٣هفت تير :بلوار شهداي هفت تير ٤،راه كارخانه قند ٤،راه مصباح ،امام زاده حسن ،شهيد فهميده ،زكرياي رازي،صدوقي نامجو،والفجر
-٤بنفشه :بلوار آتش نشاني،بلوار بنفشه ،بلوار وحدت ،استقالل،گلستان ها،بهارستان،منظريه فلكه اول،دوم،سوم ،چهارم ،پنجم ،ششم
-٥شهريار:خيابان ولي عصر ،مصطفي خميني،نواب صفوي،بلوار انقالب،ميدان امام خميني،شهيد بهشتي،محسني،طالقاني١٧،شهريور،طباطبائي
غربي،جالل آل احمد،كشاورز،ميدان جهاد
-٦انديشه : 1فاز ،١ميدان شاهد،ميدان امام خميني،ميدان آزادگان،بلوار حميد دنيا مالي،شقايق ها ،ارغوان ها
-٧انديشه  : 2فاز ٣و،٤بلوار آزادي،فردوسي غربي و شرقي،ولي عصر،چمران ،شهرداري،شاهد

-٥مهرويال :درختي،خيام ،رودكي،انوشيروان،سهروردي،معلم ،دانش آموز ،ابن سينا ،جمهوري،شهرك ولي عصر،بلوار سرداران شهيد كرج ،بالل ها،دهقان
ويالي اول و دوم

-٦مركزي:طالقاني جنوبي ،بهشتي،بهار،مهديه،ميدان توحيد،اميري،برغان،قائم،ميدان شهدا
-٧گلشهر ٤٥:متري گلشهر،گلزار شرقي و غربي،درختي،انوشيروان،بزرگمهر،هوشيار ،پونه،محرابيان،٢ارغوان ،كوكب
-٨فرديس:سه راه حافظيه،بلوار شهدا،فلكه ١و٢و٣و٤و ،٥كانال غربي و شرقي،خيابان شهرداري،قريشي،خيام،شهرك دهكده،امام حسن،سرحدي

کــرج ،بلــوار طالقانی ،باالتــر از میــدان آزادگان ،نبش

026 - 325 130 51

شــجاعی ،بـــرج ســـــایه ،طبـقــــه  ، 8واحــــد 24

026 - 335 545 10

