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 بیلبورد تبلیغاتی
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 ویژگی های پروژه: 

 یده هنگام خرببود  یدوارام توانیو م ماندیم یادهاو کامال در  گذاردیم یمثبت در ذهن برجا یرتاث یکخوب  یغتبل یک

 .ماندیم یادباز هم در  نمایدیم یجادا یکه اثر منف یغیتبل یکنقش بسته باشد  ینندهدر ذهن ب

ز محل دور شد، ا ینندهب ینکهکه بعد از ا یطوربگذارند به یآسا در حافظه مشترماندگار و برق یریتأث یدبا بیلبوردها

که  ین باشد. در حالکوتاه قابل خواند یاردر زمان بس یدبا یلبوردب یبر رو یغو موضوع آن فکر کند. تبل یغهمچنان به تبل

مورد نظر را  یامپ یا بتوانند آن را بخوانند و یدآن با ینانسرنش کند،یعبور م یلبوردب یکاز کنار  یادل با سرعت زیاتومب

  کنند. یافتدر

درخشان  یهابا رنگ یرادار و گ یهکنا یرتصاو یدارا یامعموال شامل چند لغت در اندازه بزرگ و خوانا بوده و  یلبوردب ینبنابرا

بزرگ باشد  یدبا یفبه اندازه کا یرمناسب، تصو یرکنند پس از انتخاب تصو یاز عکس استفاده م یلبوردب یاست. معموال برا

رعت وجود ندارد، س یتکه محدود ییها و جاده ها یابانآن باشد. در خ یدنو به طور و اضح قادر به د یبه راحت ینندهتا ب

توانند  یباز هم م رانندگان به وجود سرعت باال یجهاستفاده کرد در نت یلبوردب یرو یبرا یبزرگتر یلیخ یراز تصاو یدبا

 یصقابل تشخ یکه به راحت یریاما تصاو باشندبزرگ تر  یستبا یدارند م یادیز ییاتکه جز یری. تصاوینندرا بب یرتصو

 یلبوردب یها یدها ینداشته باشند. استفاده از خالق تر یبزرگ یزسا یدلزوما نبا یستآنها ن یرو یادیز ییاتهستند و جز

 را به همراه آورد. یشتراز جمله فروش ب یمختلف یایتواند مزا یم یغاتیتبل یها

 :  و اثرات اجرای طرح در شهر نتایج

 استفاده بهینه از فضا 

 رونق اقتصادی 

 اشتغال زایی 

 اطالع رسانی عمومی 

  بازاریابی و تبلیغات 

 معرفی باغشهر تاریخی مهریز و برندسازی آن 

 

 


