
Cung cấp màn hình led quảng cáo ngoài trời
tại chợ Cồn - Đà Nẵng

Bảng báo giá làm pano, led tại chợ Cồn

Báo giá quảng cáo màn hình LED ngoài

trời tại Đà Nẵng với nhiều chiết khấu hấp

dẫn! ... Chợ Cồn Đà Nẵng là một trong

địa điểm thu hút đông đảo lượng người.

Đà NẵNG, Đà NẵNG, VIệT NAM, January

25, 2022 /EINPresswire.com/ -- Tư Vấn

Quảng Cáo Màn hình LED chợ Cồn – Đà

Nẵng

1/ Chợ Cồn – Đà Nẵng là khu mua sắm

sầm uất và là điểm đến của du khách

Thành Phố Đà Nẵng Trang web du lịch

lớn nhất thế giới – TripAdvisor vừa bình

chọn là thành Phố nằm trong top Điểm

đến thịnh hành nhất thế giới (Trending Destinations) năm 2020 hàng năm đón khoảng 8 triệu du

khách

Chợ là nơi trao đổi mua bán hàng hóa, luôn đông đúc người từ sáng đến tối đặc biệt chợ Cồn nơi

khách du lịch ghé đến mua đặc sản để làm quà và khu chợ đêm tổ chức mỗi ngày ở đây.

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

Chi phí khá rẻ

3/ Vị trí chợ Cồn – khu nhộn nhịp từ sáng đến tối

http://www.einpresswire.com


Màn hình led chợ Cồn nằm ngay vị trí đắc địa ngã tư đường Hùng Vương và Ông Ích Khiêm nơi xe

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

này

4/ Thông tin Led chợ Cồn

Diện tích màn hình led cực lớn lên đến 36m2 với độ sáng mịn của led càng tôn vinh vẻ đẹp của

các TVC phát sóng ở đây, độ tinh xảo rực rỡ của led nổi bật cả ngày lẫn đêm.

5/ Làm thế nào để quảng cáo của bạn xuất hiện trên màn hình LED chợ Cồn?

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 chợ Chợ Cồn – Đà Nẵng 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

Ngoài vị trí màn hình LED tại chợ Cồn – Đà Nẵng, chúng tôi còn sở hữu hệ thống các địa điểm đặt

màn hình LED đắc địa khác như Led building toàn nhà TNR tại 54 Nguyễn Chí Thanh – Hà Nội,

Led outdoor tại 120 Cách Mạng Tháng 8, Q3, HCM; led outdoor 14 Lê Lai, Q1, HCM và nhiều led

indoor khác. Hãy liên lạc để nhận báo giá chính thức nhé.

Bạn đang xem bài viết Quảng Cáo Màn Hình Led Chợ Cồn – Đà Nẵng tại chuyên mục Địa Điểm

Quảng Cáo Ngoài Trời Nổi Bật của chúng tôi. Nếu có bất cứ các thắc mắc nào về dịch vụ hay báo

giá dịch vụ quảng cáo ngoài trời thì hãy liên hệ chúng tôi theo số: 0934.233.186

Xem cụ thể bài viết tại: https://adsngoaitroi.vn/quang-cao-man-hinh-led-cho-con-da-nang/
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