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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!



CTY TNHH Quảng Cáo Tầm Nhìn Mới
VPGD: F.1107 - 18T2 - KĐT.Trung Hoà Nhân Chính -
Thanh Xuân - Hà Nội
ĐT: 04.62511868 *  Fax: 04.62511868

 Thông tin biển:
- Vị trí: Điểm qui hoạch YM-20B, Km13+550 bên trái đường cao tốc hướng Hà Nội đi Hải

Phòng, đoạn qua địa phận huyện Yên Mỹ - Hưng Yên.
- Tầm nhìn: khoảng 1.500m cả hai hướng
- Mật độ phương tiện lưu thông: khoảng 200.000 - 300.000 lượt / ngày
- Hình thức: Biển tấm lớn một chân cột thép lốc hiện đại, nội dung in kỹ thuật số chất lượng cao

trên bạt hiflex.
- Kích thước mặt biển: 20m x 10m x 2mặt = 400 m2
- Hệ chiếu sáng: 36 bộ đèn pha led 150W chiếu sáng 6h/ngày từ 18h đến 24h
 Giá cả: ………….. đồng/năm (đã bao gồm thuế VAT 10%)
(Giá đã bao gồm: các chi phí xin phép quảng cáo, duy tu, bảo dưỡng, chi phí in bạt quảng cáo, chi
phí điện và thuế VAT 10%)
 Tính ưu việt:
- Biển quảng cáo nằm trên tuyến đường cao tốc trọng điểm loại A từ thủ đô Hà Nội đi qua tỉnh

Hưng Yên, Hải Dương tới thành phố cảng Hải Phòng, Quảng Ninh.
- Biển có tầm nhìn xa cả hai chiều; đặc biệt vị trí nằm tại đoạn đường cong, có tầm nhìn giữa

đường hướng Hà Nội - Hải Phòng

THÔNG TIN VỊ TRÍ



Vị trí Pano

SƠ ĐỒ VỊ TRÍ



Hướng Hà Nội đi Hải Phòng

HÌNH ẢNH THỰC TẾ



Hướng Hải Phòng về Hà Nội

HÌNH ẢNH THỰC TẾ



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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