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CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO TẦM NHÌN MỚI



Kính gửi Quý Khách hàng!

Công ty TNHH Quảng Cáo Tầm Nhìn Mới (New Vision) xin gửi tới Quý Công ty
lời chào trân trọng và lời chúc Sức khỏe - Thịnh vượng.

Là công ty có bề dày nhiều năm kinh nghiệm hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh
vực quảng cáo ngoài trời, New Vision hiện đang sở hữu nhiều vị trí quảng cáo đắc địa,
nằm trong qui hoạch, tại trung tâm thành phố Hà Nội và các tuyến cao tốc, quốc lộ
(cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, QL1A, 1B, 5, 10, 2, 18…). Ngoài ra, công ty chúng tôi
còn khai thác và cung cấp nhiều loại hình dịch vụ quảng cáo khác như: biển hộp đèn
trên dải phân cách giữa các tuyến đường Hà Nội; Q/c màn hình Led và biển tấm lớn
một cột tại các vị trí trung tâm TP. Hải Phòng và Hà Nội; biển ốp tường và biển tại các
khu vực chợ…

Xin gửi tới Quý Công ty một số hình ảnh, vị trí quảng cáo đẹp hiện đang có sẵn
của công ty chúng tôi. Rất mong Quý Công ty xem xét và tạo cơ hội hợp tác.

Trân trọng cảm ơn!
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THÔNG TIN VỊ TRÍ 1A
TUYẾN ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 3 - ĐẦU CẦU THANH TRÌ, 

XÃ ĐÔNG DƯ - GIA LÂM - HÀ NỘI

Thông tin biển:
- Biển sẵn sàng cho quảng cáo.
- Hình thức: Biển tấm lớn một cột trụ thép lốc hiện đại
- Chiều cao từ mặt đất lên đỉnh biển 27M
- Kích thước mặt biển: 15m x 8m x 2mặt 
- Chất liệu mặt biển: Khung thép, nội dung in kỹ thuật số trên hiflex chất lượng cao. Hệ thống đèn: 30 

bộ đèn pha Led 150W, thời gian chiếu sáng 4h/ngày
Giá cả:                    / biển/năm. 
(giá trên đã bao gồm hệ thống chiếu sáng, chưa bao gồm thuế VAT)
Tính ưu việt: 
- Vị trí nằm trên tuyến đường vành đai 3 trên cao, ở đầu cầu Thanh Trì, thuộc xã Đông Dư, huyện Gia

Lâm.
- Đây là tuyến đường huyết mạch trọng điểm của thành phố . Xuyên suốt từ trung tâm thành phố Hà

Nội đi vào ra các cửa ngõ của TP: Đường 1 Lạng Sơn, đường 1 Pháp Vân Cầu Giẽ, đường QL 5 đi
Hải Phòng và đường cao tốc 5B Hà Nội - Hải Phòng.

- Vị trí nằm gần khu đô thị Ecopark, gần khu trung tâm Aeon, công viên Yên Sở, các khu đô thị mới, 
nơi tập trung lưu lượng phương tiện qua lại đông đúc và mật độ dân cư tập trung cao.

- Vị trí nằm tại nút ngã tư đèn tín hiệu giao thông
- Biển có tầm nhìn thoáng rộng, có thể nhìn thấy từ rất xa.



SƠ ĐỒ VỊ TRÍ 1A
TUYẾN ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 3 - ĐẦU CẦU THANH TRÌ, 

XÃ ĐÔNG DƯ - GIA LÂM - HÀ NỘI



Hướng vào Trung tâm Thành phố
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For more information, Please contact to:

Ms. Phạm Thúy Hiền
Giám đốc Công ty
Cellphone: 0908 06 88 88
Email: hien.pham@newvisionad.com.vn

thuyhienad18@gmail.com
Web: newvisionad.com.vn

Thank You!
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