
Cho thuê quảng cáo Led Building tại 54
Nguyễn Chí Thanh

Adsngoaitroi chuyên lập kế hoạch, thiết kế thi công

quảng cáo ngoài trời

LED BUILDING TÒA NHÀ TNR TẠI 54

NGUYỄN CHÍ THANH – HÀ NỘI

Hà NộI, Hà NộI, VIệT NAM, January 25,

2022 /EINPresswire.com/ -- 1/ Led tòa

nhà TNR – Led lớn nhất Việt Nam

Tòa nhà TNR cao 30 tầng được phủ hệ

thống led ống 3 mặt từ tầng 8 đến tầng

30, cả tòa nhà bừng sáng màn hình led

có tầm nhìn xa trên 5km thu hút ánh

nhìn của khách đi ngang qua nơi này.

2/ Ưu điểm màn hình led

Màn hình LED ngoài trời đang dần trở

thành một xu hướng mới của quảng cáo hiện đại với nhiều ưu điểm vượt trội hơn hẳn các loại

hình quảng cáo truyền thống khác:

Hình thức quảng cáo sinh động thể hiện rõ nội dung bằng slide, video, TVC quảng cáo

Quảng cáo nhanh lẹ trong việc đăng ký & thay đổi cũng nhanh chóng

Chiến dịch quảng cáo ngắn dài theo ý nhãn hàng

Led lớn thu hút ánh nhìn, không bị che khuất tầm nhìn

3/ Vị trí led building tòa nhà TNR – Hà Nội

Màn hình led tòa nhà TNR tại 54 Nguyễn Chí Thanh – Hà Nội, tòa nhà có 3 hướng hướng Nguyễn

Chính Thanh, Ngõ 54 Nguyễn Chí Thanh &  chùa Láng ngay vị trí đắc địa của thủ đô  nơi xe cộ

qua lại, lượt lưu thông lớn mỗi ngày đảm bảo thu hút 99% ánh nhìn người qua lại khu vực này.

Khu mua sắm sầm quất gần Vincom, đài truyền hình VTV, cục thuế và trường học bệnh viện

4/ Thông tin Led building tòa nhà TNR – 54 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội

Diện tích màn hình led cực lớn phủ 3 mặt của tòa nhà

http://www.einpresswire.com
https://adsngoaitroi.vn/category/dia-diem-quang-cao-ngoai-troi-noi-bat/led-outdoor-indoor/


Hướng Đường Nguyễn Chí Thanh diện tích led 6,480m2 (Cao:79.35m x Rộng: 81,66m)

Hướng Chùa Láng diện tích led 3,510m2 (Cao: 79.35m x Rộng: 44.23m)

Hướng Ngõ 54 diện tích led 3,510m2 (Cao: 79.35m x Rộng: 44.23m)

Tầm nhìn 5km

Taffic: 800,000 lượt/ngày

Led hoạt động: 05 tiếng/ ngày từ 18:00 – 23:00

Thời lượng quảng cáo: TVC quảng cáo 15s hay 30s

Tần suất xuất hiện quảng cáo: Khoảng 120spots 30s/ngày

Giá: 25.000 usd/giờ/ngày/tháng

5/ Làm thế nào để quảng cáo của bạn xuất hiện trên màn hình LED building tòa nhà TNR – 54

Nguyễn Chính, Hà Nội?

Hãy liên hệ với chúng tôi – tự hào là một trong những đơn vị quảng cáo hàng đầu Việt Nam.

Chúng tôi là đơn vị độc quyền khai thác màn hình LED building tòa nhà TNR – 54 Nguyễn Chính,

Hà Nội để phục vụ các chiến dịch quảng cáo. Chúng tôi có thể

TƯ VẤN TỔNG THỂ các chiến lược quảng cáo

HỖ TRỢ THIẾT KẾ nội dung, hình ảnh quảng cáo

Triển khai quảng cáo NHANH CHÓNG và ĐÚNG HẠN

BẢO HÀNH trong suốt thời gian diễn ra chiến dịch

CHIẾT KHẤU và HẬU MÃI hấp dẫn dành cho khách hàng

Cụ thể xem chi tiết tại: https://adsngoaitroi.vn/led-building-toa-nha-tnr-54-nguyen-chi-thanh-

hn/

Xem thêm: Dịch vụ quảng cáo ngoài trời uy tín, giá rẻ tại 63 tỉnh thành

Adsngoaitroi

Adsngoaitroi

+84 934233186

thanh.kim@ntgroup.com.vn

This press release can be viewed online at: https://www.einpresswire.com/article/561440988

EIN Presswire's priority is source transparency. We do not allow opaque clients, and our editors

try to be careful about weeding out false and misleading content. As a user, if you see something

we have missed, please do bring it to our attention. Your help is welcome. EIN Presswire,

Everyone's Internet News Presswire™, tries to define some of the boundaries that are reasonable

in today's world. Please see our Editorial Guidelines for more information.

© 1995-2022 IPD Group, Inc. All Right Reserved.

https://adsngoaitroi.vn/led-building-toa-nha-tnr-54-nguyen-chi-thanh-hn/
https://adsngoaitroi.vn/led-building-toa-nha-tnr-54-nguyen-chi-thanh-hn/
https://www.einpresswire.com/article/559182963/d-ch-v-qu-ng-c-o-ngo-i-tr-i-uy-t-n-gi-r-t-i-63-t-nh-th-nh
https://www.einpresswire.com/article/561440988
https://www.einpresswire.com/editorial-guidelines

