نام کانون

مدیر مسوول

صاحب امتیاز

شهرستان

آدرس

تلفن

زمینه فعالیت

سارا خانجانی

رشت

بلوار رسالت روبروی صدا و سیما زیر ساختمان سمیه

- 09118158003 - 01333843778
09363761236

آگهی نامه

رشت

ابتدای بلوار رودباری ساختمان آریان طبقه اول

5534375 - 09112303549

چهارراه میکائیل ساختمان میکائیل طبقه 4

09117579296 - 01313233242
01425246877 - 09111431064

( 90نود)

سارا خانجانی

آتی سگال

رضا صابر مرخالی ا

مهدی حسینی

آتی نام

رئیسی وانانی فاطمه

رئیسی وانانی فاطمه

رشت

آتیه برتر

علیرضا پروانه

علیرضا پروانه

لنگرود

خیابان نواب صفوی (بابک سابق) شماره 5

اثر باران

علی وندادیان

علی وندادیان

رشت

حمیدیان .نرسیده به چهار راه جمهوری ابتدای خیابان بیستون پالک 160

آذرخش گیل

سروش مجلسی

یونس کرامتی

رشت

سبزه میدان اول خیابان اعلم الهدی جنب آجیل تواضح

- 09111318651 - 09111347495
01333225997

آرا گرافیک

علی جاهدی

علی جاهدی

تالش

لیسار.کوچه مخابرات

09113826220 - 01824234584695

آران گرافیک

آرش یعقوبی مالسرایی

آرش یعقوبی مالسرایی

رشت

خیابان امام خمینی(ره) خیابان بحرالعلوم مجتمع تجاری رضا (بازاررضا) طبقه اول

--

--

آرمین گرافیک

رامین باغچه سرایی

رامین باغچه سرایی

آستارا

خیابان امام خمینی(ره) روبروی کوچه مسجد میرزا

01344829500 - 09363212131

سایر

حسین سعادت

رشت

خیابان معلم فاز  2ساختمان بن هور طبقه اول

09123907554 - 01333508137 - 6 - 5

سایر

الهیجان

خ شهدا جنب الکترونیکی نور

9111436276

الهیجان

خیابان شهید رجایی کارگر 8

0141229404 - 09113432633

فعال

خیابان امام خمینی(ره) باالتر از حرم آقاسیدجالل اشرف مجتمع تجاری شاهوی طبقه اول پالک 7

01424235379

سایر

09113356150 - 7227393

فعال
فعال

آریانا

الدن خردور

09111398279

خدمات تبلیغاتی
خدمات تبلیغاتی
خدمات تبلیغ
خدمات تبلیغاتی

سایر
خدمات تبلیغاتی

آریا پیام

حسین آقایی پور فطرتی

آرین الهیجان

زهرا ربیعی

زهرا ربیعی

آستان نو

اعظم فالح طلب

اعطم فالح طلب

آستانه اشرفیه

آسمان آبی

محمود خوشبخت کالشمی

محمود خوشبخت
کالشمی

رشت

خیابان سعدی پل بوسار جنب مسجد باقرآباد

آفاق

علی محسنی

سید رضا جواد پور

آستانه اشرفیه

خیابان مطهری پاساژ شاهوی طبقه اول پالک 29

09111420431 - 09113350300

آفتاب تابان

محمود رویت پور

محمود رویت پور

رشت

خیابان حاجی آباد کوچه گنجه ای ساختمان کسری

--

--

آفتاب گرافیک

غالمعلی چایچی سیاهکل

غالمعلی چایچی سیاهکل

رشت

خیابان بحرالعلوم روبروی بازار رضا ساختمان عمارت علی

--

--

آوا

سید قوام قدیمی ماسوله

سید قوام قدیمی ماسوله

رشت

میدان صیقالن اول خیابان مطهری روبروی تلفن همراه ایلیا ساختمان بهبودی

- 09191364552 - 09121364552
2255609 - 2224240

خدمات تبلیغاتی

آوای صومعه خزر

خسرو زنبوری قانع

خسرو زنبوری قانع

صومعه سرا

خیابان جعفری کوچه عمار جنب دفتر امام جمعه

--

سایر

آوای هنر

محمد رضا کنی

محممد رضا کنی

لنگرود

کومله خیابان  24متری جنب آموزشگاه زبان

--

--

آهیل

علی حسین زاده دیلمی

مارال حسین زاده دیلمی

رشت

میدان فرهنگ خیابان آزادگان ساختمان فرهنگ طبقه 3

013338540436 - 09398065036

سایر

ترانه تقی نژاد

رودسر

رودسر انتهای بازار ماهی فروشان مجتمع تجاری امانی طبقه دوم

09113424633 - 01426211190

فعال

رشت

کمربندی شهید قلی پور نرسیده به فلکه جهاد کوچه فجر

09331678613 - 09114287300

سایر

رشت

خیابان سعدی خیابان فتحی کوچه شهروروستا پالک  3طبقه اول

--

سایر

رودسر

خ ابن سینمای جنوبی انتهای خ ماهی فروشان – پاساژ امانی – طبقه دوم

- 01426211232 - 09111417281
09113418785

خدمات تبلیغاتی

اشک قلم

محمد رضا رشیدی

محمد رضا رشیدی

رشت

چهارراه منظریه خیابان ولیعصر(عج) بعد از مسجد امام حسن (ع)

6668135 - 09112373230

فعال

الف

مجتبی پورصادقی

مجتبی پورصادقی

رشت

میدان باستانی شعار جنب بانک پاسارگاد

09112351019 - 2264838

الماس دیبای ایرانیان

سیده سحر عباسی

محمد رضا محمدی
واحدی دیباور

الهیجان

خیابان استقالل خیابان امیر شهید کوچه چایچی ساختمان نمین طبقه دوم غربی

01342338597 - 09111436142

سایر

انتخاب امروز

علیرضا منکویی

علیرضا منکویی

رشت

خیابان مطهری روبروی درمانگاه فارابی کوچه تقی زاده شماره  2واحد 6

2255620 - 09113312161

خدمات تبلیغی-
آگهی نامه -
مشاوره  -سایر

انتخاب ایرانیان

زینب هژبردیان

یاسر رجبی کوجلی

رشت

خیابان فلسطین روبروی بانک ملی شعبه فلسطین طبقه دوم

- 09374900492 - 09116070933
09117103409

فعال

داریوش ملک زاده

داریوش ملک زاده

آستارا

خیابان امام .باالتر از مسجد.جنب هنرکده اکسیر

5212717 - 09111832717

پره سر

خیابان امام خمینی(ره) روبروی بانک صادرات پالک 514

09118838816 - 018246615967

رشت

میدان زرجوب ابتدای خیابان سرچشمه ساختمان مهرگان

--

ارژنگ ایرانیان

مهدی درخشان

ارمغان رسانه گیل

شهربانو مکدردایم دوست

اریکه هنر
اشراق

اندیشه نو
اندیشه نوین
اندیشه وارنا

رامین امینی
هاجر اشراقی

محسن جعفر نژاد ماسوله
مهدی بالالیی

شهربانو مکدردایم دوست
رامین امینی
محمد رضا اشراقی

محسن جعفر نژاد ماسوله
مهدی بالالیی

خدمات تبلیغاتی

آگهی نامه.
خدمات تبلیغاتی
خدمات تبلیغاتی
--

اورنگ

سید عبداهلل کریمی

سید عبداهلل کریمی

فومن

خیابان فلسطین باالتر از اداره برق

01334738366 - 09117200282

سایر

اوژن گرافیک

رضا میکائیل زاده

رضا میکائیل زاده

رودبار

سه راه لویه جنب کارخانه روغن لویه

--

سایر

اوکو

مجید امینی

مجید امینی

رشت

خیابان شهدا جنب فروشگاه بسیجیان کوچه رز

01333848100 - 09111370918

سایر

زهرا خیر و شر

رشت

بیستون .کوچه شهید ابراهیم نژاد .پالک.46طبقه همکف

- 09112389759 - 5534782
09399466692

خدمات تبلیغاتی

ایده برتر رضوان

زهرا شرافت

زهرا شرافت

رضوانشهر

میدان نماز مجتمع شهرداری طبقه اول

01344627537 - 09111841682

سایر

ایده گراف

جواد فالح راد

جواد فالح راد

رشت

خیابان امام خمینی(ره) روبروی بانک رفاه مرکزی مجتمع فروتن

--

--

ایده نگار شمالی

احسان دیسامی پاشاکچی

احسان دیسامی پاشاکچی

سیاهکل

خیابان شهید صدوقی

9116053900

مشاوره ،تبلیغات
محیطی ،
طراحی

ایده نگار گیالن

احمدعلی شاد نگار

احمدعلی شاد نگار

رشت

میدان یخسازی خیابان شهدای گمنام کوچه جانباز شماره 14

09111392249

سایر

ایده نوین بندر

مهیار اخوت

مهیار اخوت

بندرانزلی

غازیان –بعد ازبی بی حوریه -نبش کوچه عشرتی -روبروی انبار پرسی گاز

- 01813230410 - 01813230477
09192310733

خدمات تبلیغاتی

ایرانیان شمال

مجید بردبار صبور

مجید بردبار صبور

رشت

چهارراه رشتیان اول بلوار آیت اهلل ضیابری ساختمان امید 1واحد 5

---

---

باران ایده های نو

پویا پوریاریی بیاچال

پویا پوریاریی بیاچال

رشت

چهارراه میکائیل ساختمان گیرا طبقه سوم

09113363367 - 3210101

فعال

باران تبلیغ

زینب فرجی شمامی

زینب فرجی شمامی

رشت

خیابان تختی کوچه کمال خسراقی ساختمان ابریشم  4طبقه اول

013332231863 - 09370382564

سایر

باران نقره ای

باربد آقایی نژاد

باربد آقایی نژاد

الهیجان

پاساژ شهر سبز طبقه دوم

01413233326 - 09119416173

بارش باران شرق

سپیده ساحلی

سپیده ساحلی

الهیجان

خیابان شیخ زاهد ( 2گلستان )2

09121549624 - 4225412

بازتاب شهر

محمد شالی

محبوبه شالی

لنگرود

خیابان  17شهریور مجتمع ملت طبقه همکف

- 09111447202 - 09111443641
01342554070

سایر

برگ

گلناز همام

گلناز همام

رشت

سبزه میدان خیابان آفخرا کوچه آفخرا

01333236556 - 09113313610

سایر

بعثت (شرکت تعاونی
زرتاب تالش)

سید زاهد موالیی

سید زاهد موالیی

تالش

خ بهشتی روبروی بیمارستان شهید نورانی

01824239088 - 09111836471

ایده آل شاهد

آزاده خلعتبری

خدمات تبلیغاتی
خدمات تبلیغاتی

خدمات تبلیغاتی

بعد چهارم

مجید پیروزنیا

مجید پیروزنیا

رشت

شهرداری خیابان اعلم الهدی مجتمع تجاری فاتحی طبقه دوم

- 09118263844 - 01325223210
2221041

بوروز

جواد زیبایی

جواد زیبایی

خمام

خیابان امام خمینی .جنب بانک کشاورزی .کوچه شهید غیاثی

- 01324223236 - 01324225744
09117066407

خدمات تبلیغاتی

بهاران

روح اهلل نوروزعلی

روح اهلل نوروزعلی

آستارا

خیابان شهید مطهری بازارچه شهرداری نبش بلوک  3پالک 21

09112816209

سایر

بهین

اکرم السادات ذکی پور

ابراهیم غالمی

صومعه سرا

خیابان بیژن حقیری .جنب اداره ثبت و اسناد

01823233383 - 09113822472

سایر

بی تا

حبیب رویگری

سمیه راستی

لنگرود

جنب سینما آزادی پاساژ بی نیاز طبقه اول

- 01425239848 - 09119431260
5239417

خدمات تبلیغاتی

بینش نو

علیرضا محمدی

علیرضا محمدی

رشت

خیابان الکانی خیابان صندق عدالت ساختمان پرشین طبقه دوم واحد 3

09118167113 - 2247321

فعال

پارس آرا

مهرزاد قربانی

محمد نعمت پور گیلوان

رشت

شهرک حمیدیان بلوار حمیدیان انتهای بلوار نبش کوچه فتحی

- 09117159945 - 09112825161
01823582036

خدمات تبلیغاتی

پارس مشکات

فاطمه پورناصر

فاطمه پورناصر

رشت

چهارراه میکائیل پشت بانک مسکن روبروی بیمارستان شهید دکتر شریعتی بن بست سوسن شماره
18

- 09114564112 - 09113485745
01333447342

سایر

پارس نقشینه

سید سجاد ندائی ضیابری

کاظم فیلسوفی

رشت

بلوار شهید انصاری گلباغ نماز کوچه مهرآفرین ساختمان تندیس طبقه اول واحد 4

09113308389 - 09115603600

سایر

پارسا مهر

لیال صومعه

لیال صومعه

رشت

کمربندی شهید بهشتی خیابان شهید نظری کوچه پنجم پالک 27

4260148 - 09111366520

آگهی نامه.
خدمات تبلیغاتی

پارسیا

نیما غالمرضازاده یوسفی

نیما غالمرضازاده یوسفی

رشت

سبز میدان نبش خیابان بیستون مجتمع تجاری سبز طبقه  4واحد 5

01333251620 - 09113313493

سایر

پدیده شهر

فرزاد قنبری پر مهر

فرزاد قنبری پر مهر

رشت

خیابان امام (ره) روبروی شیرینی فروشی آذربانی بن بست مروارید ساختمان مروارید

09117981072 - 01312220598

فعال

پرتقال گرافیک

ابراهیم موقری

ابراهیم موقری

رشت

فاز  2معلم مجتمع تجاری آرون

- 09119315154 - 09113487501
01333555657

سایر

پرتو نگار مزین

زینت خان بابایی

شرکت تعاونی پرتو نگار
مزین

رشت

بلوار شهید بهشتی .پل هوایی .جنب داروخانه دکتر قهرمانی

09357552420 - 6610724 - 7220230

پردیس ایران

اسماعیل مهدی زاده

اسماعیل مهدی زاده

رشت

بلوار معلم فاز  2خیابان شمس پور ساختمان آنتیک  2واحد 2

01333529990 - 09113356185

خدمات تبلیغ

خدمات تبلیغاتی
سایر

پردیسان آرا

ابوالقاسم خوش چهره

محمد تحریری

رشت

خیابان انقالب حاجی آباد مجتمع تجاری گهر

- 09354008358 - 09118888358
2221016 - 2251588

فعال

پرنگار

حامد روشن پور

حامد روشن پور

لنگرود

جاده چمخاله پاساژ بنی هاشم طبقه سوم

09111244745 - 5224209

آگهی نامه

پرنیاز

رسول بنایی

زهرا حسین نژاد کماچالی

رشت

خیابان سعدی ابتدای بلوار معلم کوچه بهاران  1ساختمان پرنیاز

09111356357 - 2233029

آگهی نامه

پرنیان گرافیک

سمیرا خسرو مرادی

سمیرا خسرو مرادی

رشت

بلوار شهید رجائی کوچه  47نرسیده به چهارراه احمدیان

--

سایر

پژواک موج بندر

علی عباس امانی

علی عباس امانی

رشت

میان پشته خیابان نواب صفوی جنب تاکسی تلفنی رز

09111813783

سایر

پلک رسانه تبلیغ

مازیار بامداد

مازیار بامداد

رودبار

خیابان شهید پیروی پاساژ چگینی همکف

- 09117070328 - 01326422367
0132422088

فعال

پندار نیک

حمزه روفی هلل کائی

حمزه روفی هلل کائی

رشت

ابتدای خیابان تختی بازارچه خود اشتغالی شماره یک

09124072801 - 7220528

فعال

پنگوئن

سید مجتبی موسوی

سید مجتبی موسوی

رشت

خیابان تختی روبروی بانک مسکن اول کوچه الله زیر ساختمان الله

09111313858 - 7225247

سایر

پیام آوران آستارا

بهرام دستاری

بهرام دستاری

آستارا

خیابان امام.خیابان حکیم نظامی.خیابان بعثت .زیر ساختمان زمین شهری

01825224283 - 09112816252

پیام برتر

رستم یزدانخواه

زهرا سیمیاری

رشت

بلوار شهدای گمنام خیابان حجتی بن بست 75

01333610894 - 09111355863

سایر

پیام سبز

اردشیر وزیری

اردشیر وزیری

الهیجان

خیابان امام (ره) .جنب دبستان آذین

- 09113421560 - 0141 - 2233011
09118481327

تیزر .خدمات
تبلیغاتی

پیام سبز خزر

یحیی صادقی مقدم چوکامی

یحیی صادقی مقدم
چوکامی

رشت

چهارراه گلسار خیابان نواب کوچه میالد ساختمان میالد

--

--

پیام نو

مائده محرر

عباس قاسمی

رشت

خیابان نامجو –مقابل دانشکده علوم – ابتدای کوچه صالحکار – پالک  – 20طبقه سوم

- 3235191 - 09113321207
09113448639

خدمات تبلیغاتی

پیشتازان فردا

سید غالمرضا فرقانی

سید غالمرضا فرقانی

رشت

گلسار – خ  108مرکز تجاری گلسار طبقه سوم – واحد 7

09111317510 - 7238130

پیشرو دانش بازار

آرش ثابت قلب قربانی

علی حسامی

رشت

سبزه میدان ابتدای بلوار طالقانی مجتمع تجاری سبز طبقه سوم واحد  2کدپستی 64557-41437

2250357 - 09113369747 - 2251689

پینار

قادر باکمال

قادر باکمال

رشت

میدان مصلی (توشیبا) جنب شیرینی سرای شاخه نبات

6668171 - 09118358632

خدمات تبلیغاتی

تابلو .تیزر.
مشاوره
آگهی نامه-
خدمات
تبلیغاتی-
مشاوره-سایر
خدمات تبلیغاتی

هانیه سلیمی میرک محله

رشت

خیابان تختی کوچه قربانی پالک 37

- 09357398870 - 09116101009
3211009

خدمات تبلیغاتی

رشت

خیابان انقالب بن بست رز پالک  121طبقه  3واحد 5

01312265262 - 09119355803

سایر

چهاراه فارابی به شریعتی-روبروی عکاسی کامبیز

- 01825214221 - 09112810653
01825223713

خدمات تبلیغاتی

3233911 - 09119305523

سایر
فعال

تبلیغ تدبیر ماندگار

هانیه سلیمی میرک محله

تبلیغات یک

رامون اخترطالع

حمید رضا بصیر جعفری

تخت جمشید

رامین بشرویه

شرکت تعاونی (تخت
جمشید)

آستارا

ابوذر یوسفی رودبرده

رشت

خیابان نامجو روبروی درب دوم دانشگاه علوم پایه

ترافیک

محمد خداجو یوسفی

محمد خداجو یوسفی

رشت

خیابان بحرالعلوم طبقه زیرین بازار رضا

09113322196 - 2225604

ترنم خزر

امیر موسی پور نوده

امیر موسی پور نوده

رشت

خ شریعتی – پاساژ کویتی ط اول

09113349852 - 2246402

خدمات تبلیغ

تصویر روز

مهرداد افراسیابی

مهرداد افراسیابی

تالش

خیابان شهید مطهری بازارچه شهرداری ردیف 9

01344224290 - 09127606419

سایر

تصویر سبز خزر

سمیه کرامتی

محمد قنبری

رشت

چهارراه گلسار نبش داروخانه شبانه روزی گلسار خیابان نواب روبروی پروتینی موسوی کوچه میالد
ساختمان میالد طبقه دوم واحد 5

- 09113314733 - 09119299234
7229829

فعال

تک آونگ

مرتضی مرادی

مرتضی مرادی

رشت

خیابان گلسار خیابان نواب

09127090670 - 7235954 - 7235952

فعال

تک نگارین

معین رضانژاد

معین رضا نژاد

صومعه سرا

خیابان جمهوری روبروی کوچه پست جنب آرایشگاه کانون تبلیغاتی تک نگارین

- 09112826017 - 09119872495
01823230132

خدمات تبلیغ

تالش نو

فاطمه عابدی

سامان جعفرپور

رشت

بین چهارراه گلسار وپل بوسار کوچه حق شناس

09118314233 - 7226077 - 7239126

خدمات تبلیغ

تندیس

نجمه مهدوی نیا

نجمه مهدوی نیا

رشت

گلسار بلوار توحید پردیس کدپستی 13933/41656

- 09113330986 - 7729830
09111354667

تابلو

توسکا

میثم ربیعی

میثم ربیعی

رشت

خیابان سردار جنگل کوچه دانشور روبروی اداره بهداشت پالک 1/18

01333527896 - 09363661739

سایر

توسعه فرهنگ مهر

میالد ایران پور اصلی

میالد ایران پور اصلی

رشت

چهار راه گلسار ابتدای خ سعدی

9111361800

تیراژه

مونا شهبازی

مونا شهبازی

رشت

.خیابان الکانی .کوچه قلمستان1

09111322146 - 2228491

ثقلین

مرجان فالحی مقدم

مرجان فالحی مقدم

رشت

تختی –کوچه سهند – پالک  -1طبقه دوم

تدوین طرح نو

ابوذر یوسفی رودبرده

09118376019 - 2238470

مشاوره ،
طراحی  ،آگهی
نامه
خدمات تبلیغاتی
خدمات تبلیغاتی

موسسه فرهنگی و هنری
جام سبز/پور اوزان علی
اکبر

جام سبز

مریم صیحانی

جالل شرق

محمود داداشی

جلوه

محمد باقر یابنده

محمد باقر یابنده

جوانه نو

جوانبخت آجی بیشه مونا

جوانبخت آجی بیشه مونا

سید مرتضی فخر مو سوی

رشت

چهارراه گلسار.جنب انجمن داروسازان.ساختمان سیف زاده .طبقه اول

 - 09111345373 - 7223325 - 72239367224737

آستانه

خیابان سردار جنگل نبش بازار بصیر کدپستی 44418-38577

 09112424244 - 0911945544001424222412

رشت

خیابان تختی .انتهای کوچه الله .پالک .127

09112354668 - 22246563

تابلو.خدمات
تبلیغاتی.
مشاوره
خدمات تبلیغاتی
خدمات تبلیغاتی

رشت خیابان فلسطین روبروی مسجد امام جعفر صادق (ع)

09113340734 - 8836136

جوهر رسام

رضا دژآگاه ماسوله

رضا دژآگاه ماسوله

رشت

خیابان امام خمینی(ره) کوچه مهرگان روبروی سینمای سابق طبقه دوم بیمه رازی

--

چشم انداز فردا

فرید فر ضیایی

موسسه فرهنگی هنری
چشم انداز فردا  /طاهره
منصف

رشت

گلسار باالتر از اداره پست جنب بانک پاسارگاد کوچه  87پالک 99

 09111436760 - 0911149119601333123052

چشمه هنر

ناصر رحمانی

احسان اهلل رحمانی

املش

روبروی ساختمان شهرداری

01427227085 - 09111444771

چلیپا

علیرضا رویت پور

علیرضا رویت پور

رشت

چهارراه گلسار بازارچه خود اشتغالی

09118314233 - 7239126 - 7226077

چیدا

امین بهاروند احمدی

امین بهاروند احمدی

رشت

میدان دفاع مقدس ابتدای بلوار رودباری کوچه لیفکوهی ساختمان شقایق

09352991221 - 01333325998

سایر

چیستا گرافیک

سیده نینا مهدوی سعیدی

رشت

خیابان نامجو جنب کلینیک امام سجاد (ع) ساختمان التا طبقه اول

3210987 - 09111390018

فعال

رشت

خ انقالب  -کوچه دین و دانش -

9118294473

مشاوره،
طراحی ،خدمات

الهیجان

خیابان نیما روبروی پارک گلها

09112413596

سایر

رشت

خ الکانی  -کوچه قلمستان  2پالک 51

9112345174

مشاوره،
طراحی ،خدمات

مطهری -روبروی حاجی آباد باالی مطهر رایانه  -طبقه دوم

 09113392952 - 09111375622 - 73240725
 09116009929 - 0133311722701333752082

سایر

 01412230620 - 0911343428109111452186

فعال

سیده نینا مهدوی سعیدی
پیمان لطیفی

چهار رنگ گرافیک

پیمان لطیفی

خانه طرح

سیده ساره راستگوی حقی

خانه هنر نیایش

محمد شهید کسمایی

محمد شهید کسمایی

خانه هنر گیالن

سهیل لطفی

محمد زحمتکش

رشت

خط اول

سعید حلیمی

سعید حلیمی

رشت

خیابان تختی کوچه توانبخشی ساختمان کاتوزیان طبقه اول

خلیل آزاد بر

معصومه یزدان پناه کشمیری

خلیل آزاد بر

الهیجان

خیابان شهید رجایی  19پالک 6

سیده ساره راستگوی حقی

فعال
--

سایر
--خدمات تبلیغاتی

خدمات تبلیغاتی

لنگرود

خ شریعتی  -روبروی بانک رفاه کارگردان میدان معلم

9112453997

خزر گرافیک

مصطفی فرج الهی

رشت

بلوار شهید بهشتی  20متری بعد از پل هوایی جماران به سمت مصلی

 09398453007 - 0911235943001333421444

خدمات تبلیغ

دامون شمال

رحمت اهلل سعیدی پور

رحمت اهلل سعیدی پور

بلوار شهید انصاری -

7752822 - 09123500482

تابلو .خدمات
تبلیغاتی

دانا

علیرضا ناصر

علیرضا ناصر

رشت

09113313610

سایر

درفک

حامد قربانی کمساری

مشرف صفرپور

رشت

بلوار آیت اهلل ضیابری ساختمان آیرتا طبقه دوم

دریا

مصطفی خدایاری

مصطفی خدایاری

رشت

بلوار معلم سه راه روزبه ساختمان بلورین طبقه اول

09111398617 - 2246376 - 2260037

دلفین

علی داور پناه

علی داور پناه

فومن

ابتدای خیابان شهدا -کوچه اطبا -آزمایشگاه شفا-ساختمان رحیم داور پناه

 09117204002 - 0911720400101327227650

دهسرا

آرمان دهسرا

آرمان دهسرا

رشت

الکانی.روبروی مجتمع قضایی .مجتمع تجاری کاسپین.طبقه چهار.واحد12

2240055

ذهن برتر

حسین یوسف نژاد

حسین یوسف نژاد

رشت

خیابان شهرداری جنب هتل اردیبهشت کوچه نشاط پالک  25واحد 2

 09113483985 - 0936519208101333251221

سایر

رادین گرافیک

محمد قادر همتی

محمد قادر همتی

صومعه سرا

میدان ولیعصر(عج) بلوار جانبازان کوی ویال

09357934986 - 09117656275

سایر

راهبرد هنر

حسین رسولی

حسین رسولی

رشت

حمیدیان خیابان رزمندگان کوچه چهارم

--

راهکار نوین فرهنگ

عالءالدین محمدی

ماریا کاظمی نجاری

رشت

خیابان حافظ پارک شهر کوچه کیهان پالک 66

 09112364626 - 772506809111390466

-خدمات
تبلیغاتی.
مشاوره

راهنمای توسعه

علی زارع زاده

علی زارع زاده

الهیجان

خیابان  22بهمن جنب مخابرات ساختمان آپادانا طبقه  7واحد 72

01342221702

سایر

رسا گیل

شهرزاد رستگارمنش

شهرزاد رستگارمنش

رشت

بلوار شهید افتخاری کوچه زواری

9115020528

مشاره طراحی و
خدمات چاپ
آگهی نامه

رسام نو

مهدی سدادی

مهدی سدادی

رشت

خیابان شهید مطهری جنب بانک کشاورزی کوچه عالمی

09112366763 - 01333337088

سایر

رسانه آفتاب

امیر حسین هدایتی

امیر حسین هدایتی

رشت

خیابان شهید رجائی بعد از کوچه  29پالک 129

 - 09121196062 - 554082609123179226

خدمات تبلیغاتی

رسانه پویا

منصوره شب ریززمانی

لیال هادیزاده

رشت

بلوار معلم فاز  3بعد ار میدان گیل نبش 20متری

2260828 - 09111346878

فعال

خدمات
تبلیغاتی.
مشاوره
خدمات
تبلیغاتی .آگهی
نامه
خدمات تبلیغاتی

رسانه جوان

احمد بخشی زاده

احمد بخشی زاده

فومن

خ امام – جنب بانک رفاه-

 7231816 - 0132 - 0911831048009127104831

خدمات تبلیغاتی

رسانه شهر باران

حمید جانی پور

سعید جانی پور

رشت

خیابان معلم .روبروی استانداری .باالی بانک ملی

 09119333522 - 0911235912209366356402

خدمات تبلیغاتی

رسانه مانا

مینا بخشی زاده

مینا بخشی زاده

فومن

خیابان انتظام خیابان جانبازان روبروی دبیرستان شاهد

09117646544 - 01334736841

سایر

رسانه نوین شمال

حمیده دریا گل گشتی

حمیده دریا گل گشتی

رشت

خیابان معلم روبروی استانداری ساختمان نوید طبقه  4واحد 6

 09351246329 - 0911940557001333232509

سایر

رشاد

عباس رشاد

عباس رشاد

ماسال

خیابان ولیعصر(عج) روبروی سینما شادی

09113822082 - 01344664223

سایر

روجا گرافیک

سعدیه عاشوری

سعدیه عاشوری

رشت

خیابان نواب کوچه داروخانه آریا فر ساختمان مهر آرا

09112308929 - 09112364822

فعال

روزنه نو

خدیجه محمدی مقدم گورابی

خدیجه محمدی مقدم
گورابی

رشت

پستک روبروی مسجد مهدیه

--

سایر

روژان گرافیک

محمد احمدیان

محمد احمدیان

بندرانزلی

غازیان خیابان رمضانی کوچه شقایق پالک 137

09113834877 - 3223132

فعال

رویای سبز شرق

محبوبه امیدی پیرعلیده

محبوبه امیدی پیرعلیده

الهیجان

خیابان امیر شهید کوچه چایچی ساختمان ثمین طبقه  5واحد 9

09118285306 - 01342341179

سایر

رویای سه بعدی

آرش دائمی

آرش دائمی

رشت

میدان انتظام-مجتمع اداری انتظام-پارک علم و فناوری گیالن

4233451 - 4222451 - 09111301923

تیزر .خدمات
تبلیغاتی

زرگراف گیالن

سمیه کشور دوست

رشت

خیابان الکانی صندوق عدالت

09113360781

سایر

زرنگار

شهیاد اکبری

شهیاد اکبری

تالش

خیابان شهید بهشتی .روبروی بیمارستان شهید نورانی

9111822601. - 4224122

زیال

بهمن زیال

بهمن زیال

رشت

بلوار خرمشهر جنب آهن فروشی شوبیری کوچه شهید نیکخواه ساختمان صورتی رنگ

09111320960 - 8848141 - 8848151

زیبا کنار

سارا نعمتی حسن کیاده

سارا نعمتی حسن کیاده

لشت نشاء

بندرزیبا کنار روستای خشک اسطلخ

--

--

زیران

جواد زیران زاده گشتی

جواد زیران زاده گشتی

فومن

دهستان گشت روستای کرد محله

--

سایر

ساره

نوید اورنگ پور

نوید اورنگ پور

رشت

حاجی آباد مجتمع تجاری گهر طبقه دوم

 01333226974 - 0911139186309111352901

سایر

سازندگان دیار گیل

اکرم پرویزی فرد

اکرم پرویزی فرد

بندرانزلی

منطقه آزاد انزلی ساختمان ستاره شمال پالک 370

--

اسماعیل زربافی ویشکائی

خدمات تبلیغاتی
خدمات تبلیغاتی

--

سایه روشن

فاطمه قاسمی فربد

فاطمه قاسمی فربد

رشت

خیابان استاد سرا بعد از آتش نشانی جنب فضای سبز ساختمان شیشه ای طبقه اول

سبز اندیشان شمال

محمد شیدایی

محمد شیدایی

الهیجان

خیابان شیشه گران .بین کوچه4و 6شهید بهشتی

 09111411633 - 222161201814249391

سبز پیام شالیزار

ا...کرم رضایی زاده

ا...کرم رضایی زاده

بندرانزلی

خ مطهری – خ شهید مفتح – مقابل گل فروشی نسیم ساختمان آقای بحرینی جنب ساندویچی

09118355109 - 01814249391 - 28100

سبز گرافیک

فرشته رحیمی

مجید آرمان پور

الهیجان

خیابان شهدا ابتدای کوچه چهارم طبقه سوم

4222465 - 1412237895 - 09111431327

سایر

سپنتا اثر

رضوان انشیه

علیرضا هوشیار

فومن

میدان پاسداران روبروی هتل کوثر کوچه شهید حسین زاده

09112311083 - 09113301279

سایر

سپید رود اهورا

حسین صومی

حسین صومی

رشت

خیابان امام خمینی(ره) بازار رضا جنب چاپ نمینی

09125974739 - 01333234370

سایر

ستاره کاغذی

علی دولتخواه

علی دولتخواه

رشت

خیابان شهدا بعد از سه راه پاستوریزه روبروی بازارچه

 09113368697 - 3382986909375943089

سایر

سروش

ابراهیم آقایی

ابراهیم آقایی

آستانه

خیابان امام نبش خیابان دشتستانی

09113435961

سریرا گرافیک

زهره فرساد مژدهی

زهره فرساد مژدهی

رشت

بلوار شهید باهنر نبش  18متری کریم پور

09113370931 - 33546066

سعدی

محسن سعدی شالمایی

محسن سعدی شالمایی

ماسال

خیابان انقالب کوچه فلسطین مجتمع تجاری کاتوزی

--

سفیر سپید

کلثوم حیدری جوینی

ابوذر حیدری جوینی

رشت

جاده الهیجان – خ شهدا باالی بانک ملی شعبه شهدا – طبقه اول

 09119046146 - 0912447029609127099716 -

سالم

محسن زورمند

محسن روزمند

رشت

چمارسرا کوچه شهید عابدی ساختمان کوثر

 09111381920 - 552434309111365567 -

خدمات تبلیغ

سما گرافیک

سما مقدمی

سما مقدمی

رضوانشهر

پره سر خیابان شهید میرزایی مجتمع تجاری قادری درب دوم

9367834400

مشاوره طراحی
خدمات چاپ
آگهی نامه

سونه

فاطمه امیری گیلدهی

فاطمه امیری گیلدهی

رشت

خیابان سهیل دبیری استاد سرا باالتر از خانه میرزا کوچک خان جنب آژانس مهرشاد

09118198477 - 01333220542

سایر

سورنا

فریبا حاج آقا پور

فریبا حاج آقا پور

الهیجان

خ امام خمینی (ره) روبروی سینما شهر سبز ساختمان نوشین طبقه دوم

2233326 - 3220326 - 7224537

سومین بعد بهار

فائقه عاشوری راد

فائقه عاشوری راد

الهیجان

ابتدای خیابان کشاورز .بهشتی .1پالک.5

 09111305636 - 2237001 - 2239499 -خدمات تبلیغ

 09123750622 - 014122437712224739 - 2224729

خدمات تبلیغاتی
خدمات تبلیغاتی

خدمات تبلیغاتی
سایر
-خدمات تبلیغاتی

خدمات تبلیغاتی
خدمات تبلیغاتی

سیب سپهر

رضا رجبی لیسار

رضا رجبی لیسار

تالش

خیابان خرمشهر ساختمان آسوبار طبقه همکف

--

سایر

سیب نقره ای کاسپین

سمیه کرامتی

تعاونی سیب نقره ای
کاسپین

رشت

خیابان شریعتی میدان صیقالن مجتمع تجاری دیلمان طبقه دوم غربی پالک 47

3230130 - 09112373296 -

خدمات تبلیغ

سیتکا گرافیک

محمد علی حسنی اباتری

محمد علی حسنی اباتری

رشت

بعد از چهارراه قاسمیه کوی میرابوالقاسمی پالک 89

01333444596

سایر

سیرنگ پیام ایرانیان

سید علیرضا قمی

سید علیرضا قمی

رشت

خیابان امام خمینی(ره)کوچه طلوعی (مجلسی)ساختمان ابن سینا طبقه اول

 09111320975 - 091193444373237535

فعال

سیمرغ

مرتضی فرضیایی

مرتضی فرضیایی

رشت

خ فلسطین کوچه مسجد امام جعفر صادق (ع) پالک 26

09111312886 - 8828832

شادی گرافیک

اکرم اشرفی فشی

اکرم اشرفی فشی

رشت

فلکه گاز روبروی تاکسی سالم جنب بانک ملت

01314247977

--

شاپرک گرافیک

محمد نعمت نژاد

محمد نعمت نژاد

لنگرود

جنب فروشگاه کفش ملی مجتمع تجاری امانی طبقه دوم

--

--

رشت

فلکه یخسازی بلوار شهدای گمنام کوی گلشن نبش بن بست چهارم پالک 401

 09119148292 - 553734409113306005 - 09111314396

سبزه میدان ابتدای استاد سرا کوچه مهتاب

-9111325519.

شاهدان باران

حسن طراوتی

شرق گرافیک

پیمان خدادوست مقدم

موسسه فرهنگی وهنری
نسیم بهشت خزر/محمود
رضا علیزاده
پیمان خدادوست مقدم

رشت

شریف

محدثه شریف زارع

هادی شریف زارع

رشت

جاده انزلی .نرسیده به خمام .اشکیک .جنب رستوران سنتی بیدومجنون

شهاب مژدهی

شهاب ظهیری مژدهی

شهاب ظهیری مژدهی

رشت

دارسازی روستای لچه گوراب نبش کوچه چمران یکم

09377789991 - 01333853376

شهر آرا

سامان ترابی صوفی املش

رشت

خیابان بوسار بازارچه تختی وسط بازارچه

--

شهر آفاق

محمد حسن زاده آفاقی

محمد حسن زاده آفاقی

الهیجان

خ خزر بین خزر  6و 7

09111443506 - 01413220716

شهر سبز

مهشید آقاجانی

مهشید آقاجانی

لنگرود

ورودی اصلی گلسار 1

9119423964

صبا

زهرا پرسادی

زهرا پرسادی

رشت

خیابان طالقانی .جنب باشگاه طالیی .پالک533

 09113396467 - 091133923445556277

صحنه

سعید رهبر باقری

سید غالمرضا میرمعنوی

رشت

خیابان طالقانی بیستون جنب کوچه بهزادی باالی گل فروشی طبقه آخر

09118303503 - 5553395

سامان ترابی صوفی املش

خدمات
تبلیغاتی.مشاوره

خدمات تبلیغاتی

-خدمات تبلیغاتی
سایر
-خدمات تبلیغاتی
طراحی و
خدمات چاپ
آگهی نامه
تبلیغات محیطی
خدمات تبلیغاتی
آگهی نامه.
خدمات تبلیغاتی

خدمات تبلیغاتی

صمدزاده

کریم صمدزاده

کریم صمدزاده

آستارا

سه راه آبروان

09111859776

طراحان اتاق آبی

الله سپاسگزار

مصطفی جعفری

رشت

پستک – روبروی مسجد پستک

09112307830 - 09351315820

خدمات تبلیغ

طراحان ارنواز وارنا

مهدی مشعوف

مهدی مشعوف

رشت

میدان زرجوب ابتدای خیابان سرچشمه ساختمان مهرگان طبقه اول واحد 3

--

سایر

طراحان اندیشه

حسن خادمی راد

حسن خادمی راد

بندرانزلی

خیابان شهید مطهری.روبروی رستوران تبریز .طبقه اول

4231648 - 09111815607

طراحان برتر

محسن سامانی فر

محسن سامانی فر

بندرانزلی

ژاندارمری اول خیابان تکاوران ناسیونال ساختمان سینا طبقه اول

--

طراحان جام جم نوین

سید جالل نعیمی

سید جالل نعیمی

رشت

گلسار – خ  107ابتدای خیابان  146پالک 3

 09119315670 - 0131722080009124358588

آگهی
نامه.خدمات
تبلیغاتی

طراحان راد گرافیک

نوید رحیمی راد

نوید رحیمی راد

رشت

خیابان الکانی ابتدای خیابان صندوق عدالت ساختمان پرشین طبقه دوم

09113309703 - 01312247321

سایر

طراحان گرافیک

امین افقی

امین افقی

رشت

میدان الکانی ابتدای بلوار آیت اله رودباری کوچه عظیمی ساختمان نیما طبقه سوم واحد 4

09111329820 - 2 - 3210321 - 2247787

خدمات
تبلیغاتی.
مشاوره

طراحان نو اندیش

صدیقه ذوقی

صدیقه ذوقی

رودسر

چابکسر خیابان شهدا – جنب خوارو بارفروشی حاج حسینی

 09353994024 - 091114414336422198 - 0142

خدمات تبلیغ

طراحان ویژه

کوشش میشامندانی فرشته

رشت یخسازی بلوار شهدای گمنام جنب کوچه شهید عزیزپور

09119322448 - 01333514760

سایر

طرح آفرینان

صدیقه میربلوک

صدیقه میربلوک

رشت

خیابان اعلم الهدی مجتمع تجاری نفیس طبقه دوم

09116080076 - 01333236531

سایر

طرح پیک شهر

فریدون بصیر خراطی

فریدون بصیر خراطی

رشت

بلوار شهید بهشتی قاسمیه یک جنب بانک ملی

09112332596

سایر

طرح روز

زهرا لقمانی

زهرا لقمانی

رشت

خیابان سردار جنگل جنب کوچه سرچشمه طبقه دوم پالک 321

09113370931 - 33546066

سایر

طرح طاووس

ابراهیم فروتن

ابراهیم فروتن

رشت

فلکه گاز به سمت میدان مصلی جنب مبل یلدا

--

سایر

طرح نارنگ

حامد زیده سرایی

حامد زیده سرایی

رشت

بلوار شهید بهشتی چهارراه دکتر حشمت خیابان باهنر کوی بیانی دوم

09113382097 01312227977

خدمات تبلیغ

طرح نفیس

وجیهه ابراهیمی

وجیهه ابراهیمی

رشت

خیابان بیستون کوچه نوری ابتدای کوچه 8

09118015080 - 01333523103

سایر

طرح نو پایا

فرشته گلرخ

شبنم گلرخ

رشت

خیابان امام خمینی(ره) خیابان حاجی آباد ساختمان مهر

--

طنین باران

سپیده شیخ چوکامی

سپیده شیخ چوکامی

رشت

خیابان الکانی انتهای رودباری ساختمان ماهان طبقه  3واحد 6

09112354804 - 5530211

کوشش میشامندانی فرشته

خدمات تبلیغاتی
--

-مشاوره

خدمات تبلیغاتی

طیف گستر

معصومه تنها

امین اسکندری

رشت

میدان شهرداری .خیابان شیک .مجتمع تجاری شیک .طبقه اول

2255029 - 09111323120

عدل گیل

فرزانه عبدالهی ماموران

فرزانه عبدالهی ماموران

رشت

فلکه پل عراق دور میدان اصلی پل عراق

09393343477 - 0133332443

سایر

عرش

مریم چرم چیان لنگرودی

مریم چرم چیان لنگرودی

رشت

خیابان ضیابری ساختمان ستاره شهر بلوک  2طبقه اول واحد 2

 09114012121 - 0133323942701333232450

سایر

عصر

مرتضی پوسانه

مرتضی پوسانه

رشت

بلوار امام باالتر از سه راه باهنر روبروی بانک کشاورزی ساختمان کادوس،

9389381607

عصر ارتباط

حسین خانزاده

حسین خانزاده

رشت

سبزه میدان مجتمع تجاری بیستون طبقه اول پالک 18

7760188 - 7231249 - 09118194007

عصر طراحان برتر

سلوکی سیده ریحانه

عاشوری مصطفی

رودسر

میدان شهرداری جنب منبع آب پاساژ آروندی ط همفک سمت چپ دومین مغازه

09111445311 - 01426229439

عندلیب

هادی عندلیب

رودسر

انتهای ماهی فروشان مجتمع تجاری امانی

فانوس شهر

طاهری نیا حسین

طاهری نیا حسین

فدک

سیده زهرا سیدی نژاد

سید محسن اولیایی

مشاوره،
طراحی ،خدمات
خدمات تبلیغاتی
خدمات تبلیغاتی

---

رشت خیابان معلم استادسرا نرسیده به خانه میرزا کوچک خان جنب باشگاه فیگور

--

رشت

خیابان سعدی ابتدای خیابان بوسار ساختمان آریا طبقه اول

 09112344854 - 2252625 - - 2222114 09111306830 - 13 - 723001409119310831

فر آوا

ذکریا طرزمی

ذکریا طرزمی

رشت

بلوار باهنر .نبش کوچه گلشن

 09111340581 - 0912135241401316665754

فرا پیام

مهتاب جریره

مهتاب جریره

الهیجان

میدان شهدا .کوچه میرشمس الدین .روبروی مسجد اردو بازار

 09119415505 - 0141422199601414222290

فرد آیین

مسعود فرهودی

اکبر زمانی خطیبی

رشت

خیابان انقالب حاجی آباد بن بست رز پالک 35طبقه اول

2227655 - 09113352938 - 2235752

فردای بهتر

سید ابراهیم حسینی افضلی

سید ابراهیم حسینی
افضلی

بندرانزلی

غازیان روبروی امام زاده صالح ابتدای بازار فرعی آذربایجان سمت چپ

09380245303 - 01344420751

سایر

فردای نو

میالد فالحت گر

یاسر شریفیان

رشت

گلسار خیابان  83پشت اداره مخابرات ساختمان یاشار

7220954 - 09111346097

فعال

فرشید نقش

ربابه عروجی زاده

ربابه عروجی زاده

رشت

خیابان امین الضرب باالتر از رستوران مرتضی

09113328013 - 01333820932

سایر

فروردین

سمیه آقایی نژاد بیجائیه

شرکت تعاونی گسترش
تبلیغات موثر

رشت

خیابان سعدی کوچه شهدا کوچه فالحتی کوچه 18

--

فرهنگ آدینه

میالد پیرباوفا

میالد پیرباوفا

فومن

خیابان انتظام روبروی ساختمان هیما

09113398285 - 09116006122

خدمات تبلیغاتی

تیزر .خدمات
تبلیغاتی.
مشاوره
آگهی نامه.
خدمات تبلیغاتی
خدمات تبلیغاتی

-سایر

فرهنگستان گیالن

علیرضا شکوهی کوشالی

موسسه فرهنگی هنری
فرهنگستان گیالن

الهیجان

خیابان شهدا کوچه شهدا 14

 09113438759 - 0141422233701414220287

فرهیختگان نسل فردا

سید مرتضی میرجود

سید مرتضی میرجود

رشت

خیابان معلم ابتدای چهارراه صفاری

5534640 - 09119283488 - 7224867

فطروس

علی حسین زاده فرد

علی حسین زاده فرد

رشت

بلوار امام (ره) سنگ سازی خیابان  18متری شرکت نفت ساختمان نیما

--

قائم

میرزا فاریاب

میرزا فاریاب

رشت

چهار راه گلسار .مرکز خود اشتغالی شماره یک .پالک 82

7725500 - 09111485109

قائم چاپ لطف جو

رقیه لطف جو

شرکت تعاونی قائم لطف
جو

شفت

خ ولی عصر (عج) روبروی بانک صادرات جنب بانک توسعه تعاون

09112362783 - 01327825290

قلم سپید

محبوبه زحمتکش

محبوبه زحمتکش

رودسر

کالچای مجتمع تجاری شهرداری

9379977074

طراحی و
خدمات چاپ
آگهی نامه
تبلیغات محیطی

کاج گرافیک نو

پروین غالمی

پروین غالمی

رشت

گلسار روبروی خیابان  92مجتمع آیت اله احسان بخش طبقه اول

 09116060042 - 0911232051301333113039

سایر

کادر

زهره باقری سندی

شرکت ایده هنر کادر

رشت

خیابان معلم قبل از استانداری – چهار راه وحدت – ساختمان تجار – طبقه دوم

 2239465 - - 09366510253226564609111389257

آگهی نامه

کادوس گرافیک

کادوس امیدی طراز کوهی

کادوس امیدی طراز کوهی

رشت

بیستون اول خیابان سردار جنگل ساختمان بانک ملت سابق طبقه اول

---

---

کادوسیان

ابراهیم کامیاب

ابراهیم کامیاب

رشت

گلسار ابتدای بلوار توحید ساختمان تندیس

--

--

کادوسیه

علی منفرد مژدقه

محمد مهدی بیشه بان

رشت

گلسار میدان باستانی شعار مجتمع تجاری ایرانیان طبقه 11

 09113319999 - 091133100962236000 - 2241050

خدمات تبلیغاتی

کارآگاه

سید عباس باقری

سید عباس باقری

رشت

خیابان رشتیان بلوار شمسی پور ساختمان تجاری  1011طبقه  5واحد 12

09111349208 - 01333504026

سایر

کارن

محمد تقی بهاری

محمد تقی بهاری

رشت

میدان شهرداری روبروی هتل اردیبهشت کوچه نشاط پالک  35ساختمان کارن

 2251300 - 0911137100009111391000 - 225440

سایر

کاری نو ایرانیان

مهدی کیان

مهدی کیان

الهیجان

خیابان شهید کریمی کوچه تکیه بر مجتمع تجاری رضا طبقه 3

09356486734

محیطی

کاسپین

علی سامت خیراندیش

علی سامت خیراندیش

رشت

معلم.روبروی استانداری .مجتمع ونوس .طبقه اول .واحد اول

09113314720 - 2231906

خدمات
تبلیغاتی .مشاور

کاغذ رنگی

علی رحمان نژاد

علی رحمان نژاد

رشت

شهید انصاری – کوچه مکتب نرجس کوچه خورشید پالک 17

091119310831

فعال

سایر
خدمات تبلیغاتی
-آگهی نامه
خدمات تبلیغاتی

کاغذ سفید

مریم السادات قفقازی

مریم السادات قفقازی

رشت

بلوار شهید بهشتی جنب پل هوایی جماران ساختمان سپیدار

--

سایر

کامران

کامران کشاورز

کامران کشاورز

لنگرود

جاده چمخانه باالتر از مسجد حقیقت جو بازارچه شهر

 09111437352 - 0935645455401425247576 - 01425241362

سایر

کتیبه مارلیک

حمید رضا ملک زاده پیشوری

حمید رضا ملک زاده
پیشوری

رشت

گلباغ نماز به سمت صابرین روبروی کمیته امداد ساختمان گل

2224295 - 09113343537

کلک هنر

هاجر برجی آهنگر محله

مجتبی پاغنده

بندرانزلی

خیابان مطهری جنب داروخانه شبانه روزی

--

کوثر

کامران تقی زاده

کامران تقی زاده

الهیجان

خیابان شهدا .پاساژ ضمیریان.

2227972 - 3233039 - 09113381840

خدمات تبلیغاتی
-خدمات تبلیغاتی
خدمات تبلیغاتی

کهربا گرافیک

شراره عمری

محمد علی معینی

بندرانزلی

میدان پشته خیابان نواب صفوی روبروی قنادی نور جنب برنج فروشی پالک 166

4215519 - 4215520 - 09113810166

گرافیک اشراق

حامد میرزازاده

حامد میرزازاده

بندرانزلی

منطقه آزاد انزلی مجتمع ونوس واحد94

09113831715 - 01813201074

گرافیک سیمیا

حسن سیمیاری همدم

حسن سیمیاری همدم

رشت

خیابان تختی نبش کوچه بهارانه  2بیمه دانا

7234666 - 09113354204

گرافیک مناره

سودابه بخشی

میثم شاه بیگی

بندرانزلی

خیابان شهید مطهری روبروی اداره برق جنب آزمایشگاه امیدواری

--

گویا به وارش

معصومه کیمیایی

کاوه رهنمای

رودسر

خیابان انقالب میدان شهرداری مجتمع تجاری ولی عصر خیابان پاساژ آروندی طبقه 3

01315548122 - 09112436142

گیل دوخان

مهدی فرید

مهدی فرید

رشت

گلسار .روبروی اداره پست .ساختمان دانیال.طبقه دوم

7223665 - 09111325952

گیل سپهر زرنگار

میالد پورزرنگار

میالد پورزرنگار

رشت

خیابان سعدی.ابتدای معلم .مجتمع تجاری معلم .طبقه همکف .پالک15

- 2255052 - 2222381 - 09111359614

گیل طراحان

سمیه محمد علی پور

سمیه محمد علی پور

رشت

فلکه گاز شهرک فجر جنب بنگاه مسکن دلدار

09113485990 - 01316603336

سایر

گیل گراف

محمد شبیر کاس زاده

محمد شبیر کاس زاده

رشت

فلکه صیقالن خیابان مطهری کوچه گذر فرخ

--

سایر

گیل نگاه

علی پردالن صهبا

علی پردالن صهبا

رشت

سبزه میدان .اول پیرسرا .جنب مدرسه راهنمایی شهید امین اصغری .شماره 10

09113822472 - 01344333383

سایر

گیل و دیلم (موسسه
خورشید)

فاطمه پور فالح

مریم عمو زاده

کوچصفهان

روبروی بانک ملی شهید بهشتی – اول جاده سنگر – روبروی شورای شهر

01325224655 - 09112357655

آگهی
نامه.خدمات
تبلیغاتی

گیالن تبلیغ

میثم کاظمی زاده گرفمی

میثم کاظمی زاده گرفمی

رشت

بلوار چمران روبروی خیابان فلسطین

 09115595959 - 0911825082501333826900

سایر

فعال
خدمات تبلیغاتی
-فعال
تابلو.خدمات
تبلیغاتی.
مشاوره
خدمات تبلیغاتی

سایر

گیالن سخن

میالد رضائی خرشکی

میالد رضائی خرشکی

رشت

دروازه الگان کوچه بعد از مسجد امیرالمومنین کوچه شهید احمدی

09378652433 - 01333423378

گیالن همشهری

سیده رودباره قمی

سیده رودباره قمی

رشت

خیابان نامجو.کوچه توکل .پالک603

3222622 - 3233782 - 09111371659

گیالنا

فاطمه مصلح رشت آبادی

فاطمه مصلح رشت آبادی

رشت

استادسرا روبروی آتشنشانی شماره 130

 091119270351 - 0133324337301333238516

گیالنک

سید معبود نعیمی

سید معبود نعیمی

صومعه سرا

خیابان امام خمینی(ره) نرسیده به قنادی اشهدی

--

گیالنه

علیرضا رنجکش

علیرضا رنجکش

آستانه

خیابان امام خمینی (ره) مجتمع تجاری شاهوئی پالک 24

 09118461058 - 0911343631301424221936 - 01424223207

سایر

گیلوا هنر

رویا حسینعلی پور

رویا حسینعلی پور

رشت

خیابان معلم پشت شهرداری ناحیه  1خیابان طالقانی ساختمان مهیاد

09115556066 - 01333263228

سایر

الجورد

دنیا شعبانی

دنیا شعبانی

ماسال شاندرمن

خ دانش آموز-انتهای بلوار-روبروی کوچه شهید حبیبی -مغازه محمد علی شعبانی

 09118263605 - 01824821683018248543500

خدمات تبلیغاتی

لنگر کاوش (موسسه
فرهنگی و هنری)

تقی جعفری

سید مظهر حسینی
خالجیری

لنگرود

خیابان شهید بهشتی روبروی مسجد جامع بن بست خواجه نصیر

01425228109 - 09113429133

لیمو گراف

فاطمه قاسمی گورابسری

فاطمه قاسمی گورابسری

رشت

خیابان شهدا پاستورزیزه اول  12متری پاستوریزه

09112373137 - 01333832944

سایر

ماژیک گرافیک

طاهره علی پور

طاهره علی پور

رشت

خیابان شهدا -روبروی مسجد ثاراللهی

 8825383 - 0911934694509113316436

خدمات تبلیغاتی

ماندگار

طالب جعفری

طالب جعفری

املش

خیابان امام خمینی(ره) جنب شبکه بهداشت

09113424052 - 7224473

سایر

ماهبد عصر تبلیغات

میر ماهبد نورینیا

میر ماهبد نورینیا

بندرانزلی

خیابان مطهری .کوچه ارژنگ .جنب مسجد ولیعصر(عج) پالک15

4247672 - 09111813707

ماهی

معصومه رمزی دادچوبه

معصومه رمزی دادچوبه

رشت

چهارراه میکائیلی کوچه استقامت روبروی آردکوبی شماره 2

09111299322

مبتکر

محمد مهدی خورسندی

محمد مهدی خورسندی

رشت

خ سعدی – خط ماشین نبش کوچه سوم پالک 73

خدمات تبلیغاتی

سایر
--

خدمات تبلیغاتی

خدمات تبلیغاتی
سایر

  2230449 - 09113336538 - 5515199خدمات تبلیغاتی2237852

مداد آبی

آذین فرازدل

آذین فرازدل

رشت

فاز  2معلم خیابان  12متری ساختمان هنر طبقه 4

--

--

مداد بی رنگ

زهرا امین دافچاهی

زهرا امین دافچاهی

رشت

خیابان تختی کوچه قربانی جنب نمایندگی سامسونگ

--

--

مداد رنگی

پوریا رمضانی

پوریا رمضانی

بندرانزلی

خیابان سهروردی روبروی اداره برق جنب آرایشگاه امیدواری کوچه باهنر

 01814252111 - 091194161730936073303

مدیران عصر توسعه

علی گوهرجوی واثق

علی گوهرجوی واثق

رشت

سبزمیدان ابتدای استاد سرا کوچه مهتاب ساختمان ونوس طبقه  2واحد 8

09111377459 - 2227999

مشاوران شرق

محسن صیدگر

محسن صیدگر

الهیجان

خیابان شهدا پشت مجتمع تجاری خیرخواه

5246373 - 0142 - 09113432741

مشاوران رسانه

آرش گیالنپور

آرش گیالنپور

رشت

خ سعدی ابتدای خ معلم ساختمان معلم شماره 3

9121952745

معین

زهرا عابدی نودهی

یونس رنجکش

رشت

خیابان سعدی .کوچه پور نقاشیان ساختمان معینی طبقه همکف پالک 88

9113821156

منشور کاغذی

فاطمه رهبر

فاطمه رهبر

رشت

بیستون – جنب بانک مسکن طبقه اول سمت راست اولین مغازه

2265485 - 09111346405

موج جدید

باقر شوقی

باقر شوقی

الهیجان

نبش میدان فیاض – جنب فروشگاه جهاندیده

09119415186 - 2234206=0141

موسسه مهرپویان طوبی
شمال

سید سلیمان ساجدی

سهیال قاسمی

رشت

خیابان مطهری چهار برادران بن بست مروارید پالک 412

 09112305143 - 091182929523244280

فعال

مهان

مجتبی قربانی

مجتبی قربانی

رشت

خیابان امام خمینی(ره) روبروی بازار باالی داروخانه حکیمی نژاد

 01333265400 - 0133323112309111347025

سایر

مهر پاسارگاد

فریدون داوری

فریدون داوری

رشت

خیابان سعدی بازارچه تختی

 7233716 - 0912325407509111368058

مهر تابان

محمد خلیلی

محمد خلیلی

رشت

میدان صیقالن پاساژ دیلمان طبقه دوم پالک 27

3231961 - 09113382370

رشت

خ طالقانی  -پشت مسجد چمارسرا خ شهید رمضان زاده باالی مشاور امالک بازرگان

9114525014

مهر گستر سروش

مهدی یگانه

مهدی یگانه

رشت

بلوار شهید افتخاری خیابان شهید حجت کوچه 9متری روبروی پالک 20

3229133 - 3224032 - 09113475439

مهراز پندار

راهب نقیبی السکی

راهب نقیبی السکی

رشت

خیابان شهدا میدان صیقدان مجتمع تجاری دیلمان طبقه دوم

09119367308 - 01313260033

--

مهرک ایرانیان

صادق عزیزی

صادق عزیزی

رودبار

رستم آباد ابتدای بلوار امیر المومنین(ع) کوچه آفتاب

091192754200 - 09111394393

فعال

مهرگان

احمد نعمت نژاد

احمد نعمت نژاد

رشت

خ نامجو – روبروی دانشگاه علوم پایه نبش بن بست صالحکار پ  20طبقه دوم

3230062 - 09111368058

تابلو .خدمات
تبلیغاتی

کاظم یوسف پور

کاظم یوسف پور

رشت

بلوار الکانی روبروی باشگاه ورزشی ادیب صابر کوچه شعبانی

09119388622 - 01333424789

سایر

مهرداد شمال

مهرنگار نفیس

مریم صلحی صومعه سرایی مریم صلحی صومعه سرایی

--سایر
خدمات تبلیغاتی
تبلیغات محیطی
 طراحی وخدمات چاپ
خدمات تبلیغاتی
خدمات تبلیغ
خدمات تبلیغاتی

خدمات تبلیغاتی
خدمات تبلیغاتی
مشاوره  ،آگهی
نامه طراحی و
خدمات چاپ
خدمات تبلیغاتی

میثاق نور

ابراهیم علیزاده دافچائی

ابراهیم علیزاده دافچائی

رشت

میدان پاسداران ساغر سازان گذر سنگ پل

09113377277

سایر

میراث گیالن

سعید جعفری

سعید جعفری

املش

بلوار امام خمینی (ره) جنب شبکه بهداشت

09119418690

--

میالد زهتاب

علی خلیلی زهتاب

زهرا غالمی رودسری

رشت

خیابان معلم چهارراه ویالنج ساختمان گل مریم طبقه 2

09113458990 - 01333252621

سایر

مینیاتور

مجتبی پورصادقی

محمد علی یونس زاده

رشت

خیابان بحرالعلوم.بازار رضا .طبقه دوم

 2251823 - 0911336134509363650334

خدمات تبلیغاتی

نارون گرافیک

مریم شیرالی

مجید شافعی شیراز

رضوانشهر

خیابان امام خمینی (ره) خیابان شهید بهشتی غربی ساختمان باران

 09118888183 - 0134462717509111835726

سایر

نارین گرافیک

نعیم اکرامی گورابسری

نعیم اکرامی گورابسری

رشت

خیابان شهید مطهری جنب پروتئینی تهران ساختمان رزمشکی طبقه 2

01313233848

سایر

نام آوران

امید اسالمی کنارسری

امید اسالمی کنارسری

آستانه

خیابان امام خمینی(ره) مجتمع تجاری شاهوی طبقه 2

 09191876937 - 0913421314301342131437

سایر

نام آوران یکتا

محمد رضا گیالنی

محمد رضا گیالنی

بندرانزلی

خیابان شهید مطهری روبروی سالن انصاری ساختمان غضنفری طبقه 2

 4248443 - 4251374 - 0935984171409111832431

سایر

نئون کار

پیمان قربانی توتکابنی

پیمان قربانی توتکابنی

رشت

خیابان امام .کوچه افخرا.پالک43

 2236105 - 09111313465 - 222071209111310083

تابلو .خدمات
تبلیغاتی

نبض شهر

حمید زردان مالح

حمید زردان مالح

رشت

بلوار شهید انصاری بعد از گلباغ نماز سمت چهارراه گلسار خیابان ولیعصر(عج)  3ساختمان الماس
طبقه  2واحد 3

--

نشانه گرافیک

نفیسه تقوای نخجیری

آرش ریحانی لنگرودی

الهیجان

خیابان موالنا نبش کوچه 3

01342347679

نظیری

مظاهر نظیری

مظاهر نظیری

تالش

لیسار  .روبروی بانک ملی

09113825080 - 01824582278

نقش

سعیده افشاری نژاد

سعیده افشاری نژاد

رشت

بیستون روبروی دانای علی باالی پرده سرای فرجی

9112411984

مشاوره،
طراحی ،خدمات

نقش ایران زمین

فاطمه مصطفوی

فریبا مصطفوی

رشت

خیابان حاجی آباد کوچه گنجه ای ساختمان کسری

--

سایر

نقش باران

محسن اصغری لوکالیه

محسن اصغری لوکالیه

لنگرود

خیابان شهید نورانی مجتمع پارک بازار مروارید 6

09118424002

سایر

نقش ترنج

سمیه حسن پور مقدم

یاسر شریف زارع

رشت

خیابان امام خمینی (ره)خیابان بحرالعلوم ساختمان تلفن خانه

09118163982 - 09013072343

سایر

نقش شهر

رزا مصفای احمدسرایی

میالد غالمزاده پیرسرایی

شفت

میدان  17شهریور ابتدای بلوار طالقانی جنب بانک کشاورزی

 09351246339 - 09119405570013333239509

سایر

-سایر
خدمات تبلیغاتی

نقش ماندگار اندیشه

حسین سرودنشین

حسین سرودنشین

رشت

چهارراه گلسار خیابان نواب کوچه آبان ساختمان مهرآرا طبقه  6واحد 12

09396808874 - 0133312337

سایر

نقش نگار گیالن

لیال فانی

لیال فانی

تالش

خیابان امام خمینی(ره) مجتمع تجاری نجفی طبقه دوم

09383960190 - 09117592803

سایر

نقش هنر

هادی کاظمی

هادی کاظمی

صومعه سرا

بلوار ولیعصر(عج) جنب هالل احمر

09111399610 - 01344329091

سایر

نقطه طالیی

جعفر نیازی پاشاکی

جعفر نیازی پاشاکی

رشت

خیابان سعدی جنب بانک صادرات ساختمان سرو طبقه اول واحد 1

--

سایر

نگارستان بهار

عبدالرضا اصغر تاش

عبدالرضا اصغر تاش

رشت

خیابان اعلم الهدی کوچه دکتر شعار

09111363192 - 3210359 - 3244766

سایر

نگارستان تالش

زریر پورمختار

زریر پورمختار

تالش

چهارراه سپاه خیابان شهید بهشتی ساختمان موسوی

09112835372 - 01344238700

سایر

نگارستان مهر

اعظم زارع خاکدوست دهبنه

اعظم زارع خاکدوست
دهبنه

رشت

خیابان معلم میدان بهارستان جنب مبل بهارستان

09116499399 - 33508477

سایر

نگارگر ایرانیان

مهشید آقاجانی

مهشید آقاجانی

رودسر

رحیم آباد خیابان مطهری مجتمع تجاری جعفرزاده بلوک  1طبقه  2واحد 19

01427626059 - 09119423964

نگاه

فریبا پروهان

فریبا پروهان

بندرانزلی

غازیان .خیابان طالقانی .کردمحله .مجتمع تجاری آرین .طبقه اول

09121933537 - 3237014

نگاه هنر

سوسن رجبی

سوسن رجبی

رشت

خیابان رسالت ابتدای کوچه شهید پاکدامن

--

نگین رضوان شمال

نرجس کریمی

جواد پور عبدیان لیمودهی

رضوانشهر

میدان نماز مجتمع تجاری شهرداری طبقه دوم

09111847063

سهیل لطفی

رشت

میدان شهرداری خیابان اعلم الهدی جنب مجتمع تجاری پاسارگاد روبروی آموزشگاه صنعتی

--

رشت

خیابان شهدا نرسیده به پاستوریزه روبروی رستگار باالتر از بانک مسکن روبروی دفتر خانه 8

 09114562301 - 0133382464301333829429

سایر

نور باران

محمد صادق افشاری خوب

محمد صادق افشاری خوب

رشت

چهار راه گلسار  -ابتدای خ نواب  -باالی داروخانه شبانه روزی

9128885224

مشاوره،
طراحی ،خدمات

نور نگار

یوسف پسندیده

یوسف پسندیده

رشت

خیابان رسالت روبروی صدا و سیما

09111368063

سایر

واحد

زیور محبوب

زیور محبوب

رشت

میدان جهاد کوچه  13آبان نبش کوچه 13

 09115609952 - 0911622235201333522409

سایر

وارش اندیشه

مهدی سلطانی لیف شاگرد

رشت

بلوار شهید بهشتی جنب اداره کل صنعت و معدن ساختمان نگین واحد 3

09113307446 - 01333430770

سایر

ورنا

مهران فردپور شیرایه

رشت

خیابان انقالب (حاجی آباد) نبش بن بست شاهرخ ساختمان ایران طبقه اول واحد 1

 09111318162 - 324448609118209310

سایر

نگین نشان

نوآوران

سهیل لطفی

روح اهلل نصیرزاده مبارک آبادی روح اهلل نصیرزاده مبارک
آبادی

مهدی سلطانی لیف شاگرد
امیر نیکو صالح

تبلیغات محیطی
خدمات تبلیغاتی
-خدمات تبلیغاتی

--

وستا گستر

صابر دلسیناد

صابر دلسیناد

الهیجان

خیابان انقالب ساختمان کاوه طبقه  5واحد 17

09111454386 - 2240667 - 2240668

آگهی نامه -
خدمات تبلیغاتی
-مشاوره

وفا تصویر

مینا بالیدی زنجانی

مینا بالیدی زنجانی

رشت

مقابل پارک شهر .کوچه پوریای ولی .بن بست صابر معاش .اولین آپارتمان همکف

09111308401 - 2245585

غیر فعال

ونوس گرافیک

رضا طالب زاده

رضا طالب زاده

رشت

خیابان معلم باالتر از استانداری ساختمان رضا طبقه  2واحد 4

09111361989 - 01333240013

سایر

هادی

رضا شمس اسماعیلی

رضا شمس اسماعیلی

الهیجان

خیابان شهدا ساختمان سابق اداره محیط زیست باالی مطب دکتر صفری ابتدای کوچه مفتخر الملکی

09112443459 - 01413227583

خدمات تبلیغاتی

سایر

هزار گرافیک

ارمغان صاحب کار

ارمغان صاحب کار

رشت

میدان جهاد به سمت پمپ بنزین صادقی نژاد خیابان گلزاران نرسیده به کوچه سوسن

09115562004

هزار و یک نقش

آمنه نعمتی ورازگاهی

آمنه نعمتی ورازگاهی

رشت

چهارراه گلسار بازار خوداشتغالی روبروی پایگاه مقاومت محمدرسول اهلل

--

هفت آسمان هنر

احسان خوش سیرت

احسان خوش سیرت

رشت

چهارراه گلسار روبروی شهرداری منطقه  3کوچه شبنم طبقه دوم پالک 54

 09111498662 - 091193160377233991 - 01312253887

سایر

هفت رنگ

کامران پاک باز جوپشتی

کامران پاک باز جوپشتی

آستانه

خیابان شهدا نرسیده به بازار بصیر روبروی خیابان وحید

01424236723 - 09113417494

فعال

همنام رسم

علیرضا جدی گل افزانی

محسن همنام مقدم

رشت

خ امام (ره) – روبروی بانک رفاه – ساختمان برازنده – طبقه اول

09111310280 - 3245293 - 3245294

خدمات
تبلیغاتی.
مشاوره

هنر باستان

عبدالحسین باستان

عبدالحسین باستان

کالچای

خیابان آیت اله کاشانی جنب مرکز خدمات کشاورزی

09113427150

سایر

هنر جاودان

نوید دارابی

نوید دارابی

رشت

خیابان معلم ابتدای صفاری ساختمان بین الملل روبروی مدرسه غیر دولتی مبتکر طبقه دوم

 091134086399 - 0913352520801333525206

سایر

هنر سبز

سیده شادی میرحیدری

سیده شادی میرحیدری

لنگرود

خیابان امام خمینی (ره) روبروی سینما آزادی مجتمع تجاری امینی

 09113365540 - 0134254295601342542939

سایر

هنر شهر

رحمان معمولی رنجبر

رحمان معمولی رنجبر

رشت

خیابان تختی چهارراه سرخبنده ابتدای کوچه شهید قربانی پالک 34

 09355607487 - 091183378112241142

سایر

هنر معاصر ایرانیان

پیام بهستانی

پیام بهستانی

رشت

خیابان مطهری روبروی مسجد چهاربرادران نبش کوچه حسام باالی پیتزا فروشی تک

--

هنر مهر

مهرک بازرگانی

مهرک بازرگانی

آستانه

کمربندی جنب مبل ابراهیمی

09111444668 - 01342131190

هنر نهم

امیر حسین آذرنیا

امیر حسین آذرنیا

تالش

انتهای خیابان شهید بهشتی روبروی مشاور امالک البرز

--

--

-سایر
--

هنر و رسانه

آرش گیالنپور

آرش گیالنپور

رشت

خیابان سعدی .بلوار معلم .ساختمان تجاری معلم .شماره.2

 09121952745 - 091113176012252416 - 2252713

هور و هنر

مژگان جمال امید

مژگان جمال امید

لنگرود

خیابان سعدی میدان شهید نورانی بازار غدیر مروارید  4پالک 462

--

هونی

نسرین غالمی دیزگاه

نسرین غالمی دیزگاه

تالش

خیابان امام خمینی(ره) روبروی شهرداری مجتمع تجاری

09119891410

یاقوت گیالن

سمیه ایزدی

سمیه ایزدی

رشت

بلوارامام خمینی(ره) کوچه جعفری مذهب بن بست نسترن  4پالک 17

--

یزدانی

مهری کیانی

عسکر یزدانی

رشت

فلکه گاز روبروی پمپ بنزین کوچه دالور شماره 84

4260321 - 09113396488

یک نما

صفورا عبدالنی

صفورا عبدالنی

رشت

بلوار شهید انصاری .روبروی بانک سپه.جنب صنایع دستی .کوچه ولیعصر .پالک1

 7750045 - 0911134798909373845775

یکتا سماء نو

احمد سعادت

حسین سعادت

رشت

رشت – خ معلم – فاز  -2ساختمان بن هور ط اول

09123907554 - 2224971 - 2255291

شهر گراف

ناهید زیبایی ویشکایی

ناهید زیبایی ویشکایی

رشت

خ تختی پاساژ تختی طبقه اول

پارسا سمندری

جواد سمندری

جواد سمندری

رشت

سنگر /جنب اداره گاز /ساختمان ثاراهلل

خدمات تبلیغاتی

-سایر
-خدمات تبلیغاتی
خدمات تبلیغاتی
تابلو .خدمات
تبلیغاتی

09115996210-01333246290تبلیغات/هدایای تبلیغاتی /گرافیک و طراحی
خدمات
09111355882-01334525444

خدمات رسانه

دی گراف

محبوبه صیامی

محبوبه صیامی

رشت

بلوار شهید انصاری /روبروی نظام مهندسی

9115438535

خدمات رسانه

گرافیست

حمیدرضا صالحی کسمایی

حمیدرضا صالحی کسمایی

رشت

منظریه /جنب جواهری بابایی /ساختمان عطا

33614054

خدمات تبلیغات

رز

محمد سرخی رز

محمد سرخی رز

رشت

خ تختی ،باالتر از کوی رویال

9113378891

خدمات تبلیغات

جنگل

رضا شریفی

رضا شریفی

رشت

خ سعدی /کوچه فالحتی /ساختمان110

1333246502

خدمات تبلیغات

رشت

رشت ،شهرک امام خمینی ،کوچه جانباز پالک28

33552231

خدمات رسانه

خ برشنورد باالتر از مسجد امام حسین

1344338168

خدمات تبلیغات

فومن

ماکاوان /جنب پمپ بنزین

1334752021

خدمات تبلیغات

رشت

بلوار معلم /روبروی شهرداری منطقه  /1ساختمان خیام

33243151

خدمات رسانه

آتیه داده کاوی

محمد حسن قنبرپور ویشکایی محمد حسن قنبرپور ویشکایی

رسانه منجی

امیر حمزه طالبی

ایثار

یعقوب میرزایی گسکری

یعقوب میرزایی گسکری

نیل سان

محمود خانجانزاده

محمود خانجانزاده

دید برتر ایرانیان

رسول جوهری صومعه سرایی صومعه سرا

سید محمد رسول

سید محمد رسول

میرصادقی

میرصادقی

رشت

رشت خ ملت روبه روی شهر بازی بن بست پارک پ٢٨
رشت /فلکه یخسازی /بلوار شهدای گمنام /کوی آریا انتهای کوجه بادیانی /بن بست اول.

سپیدرود

الهام نجفی فرد

الهام نجفی فرد

رشت

عاشورا

عباس رنجی

عباس رنجی

رودسر

پرن

سپیده قربانی

سپیده قربانی

رشت

خیابان مطهری ،بادی اله ،روبروی سازمان تامین اجتماعی

به نگار شمال

مریم سن شناس کومله

محمد سن شناس کومله

لنگرود

کومله  -خیابان سردارجنگل

منادی

مجید شیرزاد جاللی

مجید شیرزاد جاللی

آستانه اشرفیه

خیابان شهدا

نیکو ماسال

نبی اله جعفری

نبی اله جعفری

ماسال

خ انقالب /روبروی بانک سپه

مهیار نقش

مهیار ذاکرجعفری

مهیار ذاکرجعفری

الهیجان

رنگین نگاره

فاطمه عاشوری

فاطمه عاشوری

الهیجان

کالچای/خ نماز /پاساژ کیا احمدی /طبقه همکف

الهیجان ،خیابان کاشف شرقی ،میدان حشمت ،ساختمان تجاری تماشا ،طبقه باال

خیابان شهید بهشتی  ،کوچه شیشه گران  ،جنب کیوسک اداره برق

9124900800

مشاوره

9122201793

خدمات رسانه

42680268

خدمات تبلیغ

33310791

خدمات رسانه

9111404498

خدمات رسانه

9112416599

خدمات رسانه

44666066

خدمات تبلیغ

42247091

خدمات رسانه

42212558

خدمات تبلیغ

ابتکار و هنر

کبری حاجی احمدی فومنی کبری حاجی احمدی فومنی

رشت

هدهد گیل

هاجر خوشخوان گیگاسری

هاجر خوشخوان گیگاسری

رشت

رشت کمربندی شهیدبهشتی روبروی جماران بازارچه نگین پالک12

گیل آرا

آرمان فروتن

امیر واحد

رودسر

رودسر-کالچای-بلوار امام شرقی-خ پاسداران

طرح الماس

خیابان سعدی  -نبش بن بست میخچی-مجتمع میخک-ط-4و15

خدمات رسانه

1333251917
33328472
42685302

خدمات رسانه
خدمات رسانه

فاطمه نظر نژاد دیوشلی

فاطمه نظر نژاد دیوشلی

لنگرود

گیالن  ،لنگرود  ،خیابان امام خمینی  ،مجتمع تجاری خاوری  ،طبقه دوم

1342550846

خدمات رسانه

معصومه رضایی گنبکی

علیرضا دیبایی اشکیکی

رشت

رشت-خیابان معلم-بعد از میدان سرگل-ساختمان الله-طبقه -3واحد 5

1333469954

خدمات رسانه

نقش الماس شهر

سید ابراهیم حاتمی

سید ابراهیم حاتمی

رشت

33426328

خدمات تبلیغات

سیصدو شصت و یک

مریم تقوی گورابی

مریم تقوی گورابی

رشت

ایتا

امیر علیپور

روح اهلل محسنی هوشیار

رشت

نقش ریزان

رشت.فلکه گاز.سه راه المپ سازی .نبش خ شهید نظری

33121452

لوار قلی پور  .ابتدای پل صابرین  .ساختمان سون  .طبقه اول

خدمات رسانه

1333262441

خدمات تبلیغات

سپاس گرافیک

صمد رهبریار

تقی پوررضا

رشت

کمربندی شهید بهشتی  .ابتدای بلوار آیت ا ...رودباری  .نبش کوچه رفتاری

1333504958

خدمات رسانه

نام آور

هادی عمویی سراجاری

هادی عمویی سراجاری

رشت

خیابان مطهری -ابتدای خیابان حاجی آباد-ساختمان  -102طبقه  -3واحد11

33311182

خدمات رسانه

دنیای روشن

مهشید عاکف

مهشید عاکف

رشت

رشت-پل بوسار-مجتمع پزشکان دانا  -طبقه  -4واحد 4

رشت  -بلوار معلم  -روبروی استانداری  -پشت بانک ملی  -ساختمان پرشین  -واحد 17

133131971

33311181

توکا تبلیغ گیل

شاهین رفیع پور لنگرودی

شاهین رفیع پور لنگرودی

لنگرود

میدان شهید نورانی /پارک بازار /اولین ورودی بعد از فرمانداری /واحد .445

1342546905

تبلیغات محیطی

پیک باران

اعظم جودکی

اعظم جودکی

رشت

خیابان فلسطین /نبش کوچه فردوسی.

1333846818

رسانه های چاپی و محیطی

پالک یک رشت

همدم حسن زاده

همدم حسن زاده

رشت

اکبر کاظمی لویه

اکبر کاظمی لویه

رودبار

وسط بازار-روبروی پمپ بنزین-ساختمان شخصی اکبر کاظمی لویه

پرتو هنر

علی رنجبر حسین آبادی

علی رنجبر حسین آبادی

الهیجان

الهیجان خیابان استقالل (امیرشهید) مجتمع ثمین طبقه  5غربی

عرفان گرافیک

مهرداد شاهین آزاد

مهرداد شاهین آزاد

رشت

عرشیان گیل

کیمیا یعقوبی دزلی

ناصر رستم زاده

رودسر

بلوار شهید گمنام بعد از پل سیاه استخر نبش کوچه 6

33585697

خدمات
تبلیغ
رسانه

وارش

1334620363

محیطی و
پخشی

بلوار شهید بهشتی /نرسیده به فلکه رازی /جنب بانک ملی قاسمیه /1ابتدای
کوچه.
خیابان شهدا /روبروی کوچه عسکری /طبقه اول /پالک .1

42349179

خدمات تبلیغ

1333518132

خدمات تبلیغ

1342620227

محیطی و چاپی2

ورا گرافیک

سیدرضا فالح میری

سیدرضا فالح میری

رشت

میدان دکتر حشمت /مرکز رشد واحدهای فن آور پارک علم و فن آوری.

1333461531

خدمات رسانه

آرینا هنر

معصومه تقوی امشی

معصومه تقوی امشی

رشت

کمربندی شهید بهشتی  -روبروی وزارت صنعت و معدن  -سا ختمان 19

1333365684

خدمات تبلیغ

برساد

پریسا اورمزد

مجتبی ترخاسی

رشت

خیابان تختی  -پاساژ تختی  -طبقه اول

1333519400

خدمت رسانه

قاصدک گراف

فاطمه نظریان

مهدی حسن زاده پیربازاری

بندر انزلی

خیابان نواب صفوی /جنب بنیاد شهید انقالب اسالمی.

1344514722

خدمات رسانه

پیکی

سوده پیکی نرگسی

سوده پیکی نرگسی

الهیجان

الهیجان یحی آباد جنب کارخانه مجمع صنایع

سربرگ

مهدیه زنجانی فومنی

مهدیه زنجانی فومنی

فومن

فومن  -خ امام  -روبروی بانک صادرات  -ارتباطی شهید منتظری

1342224085
01334731082

خدمات تبلیغ
خدمات رسانه

پویاگران مارلیک

حسن صمدی شمامی

حسن صمدی شمامی

رشت

رشت  -استادسرا  -کوچه مهتاب  -ساختمان مهتاب

1333531854

خدمات تبلیغ

خوشنویس گیل

مازیار حسینی

مازیار حسینی

رشت

خیابان معلم  ،میدان سرگل  ،کوچه مرادیان  ،پالک 19

1333559846

محیطی و چاپی2

شالکه

معصومه رضوی دوله مالل

معصومه رضوی دوله مالل

رشت

خیابان شهیدمطهری /ساختمان کادوس /واحد.3

1333340745

محیطی و پخشی

آرنگ آرا

مستانه رفیع پور لنگرودی

محمدتقی بهاری

رشت

خیابان امام خمینی(ره) /کوچه نشاط /پالک.23

1333251221

محیطی و چاپی2

گیل مو

اسماعیل پارسا ضیابی

اسماعیل پارسا ضیابری

صومعه سرا

گیالن ،صومعه سرا ،خیابان جعفری ،روبروی پارک شهر (کتابخانه باقرالعلوم)

1344329986

خدمات تبلیغ

مصور

محمدجعفر جمشیدی

محمدجعفر جمشیدی

رودبار

رستم آباد  .بلوار امام خمینی (ره)  .جنب بانک رفاه

1334675555

خدمات رسانه

آبرنگ ایرانیان

آمنه سحرخیز

آمنه سحرخیز

آستانه اشرفیه

آستانه اشرفیه جنب بانک پارسیان داخل کوچه

1342141820

خدمات رسانه

مژده

مرضیه مژده

مرضیه مژده

رودسر

خیابان امام خمینی(ره)  ،جنب مسجد حیدرپور ،داخل کوچه.

1342622970

خدمات رسانه

کارا گراف

حسین سهیل نقشی

حسین سهیل نقشی

رشت

خیابان الکانی /نرسیده به استانداری سابق /باالی امالک بهاران.

1333338554

خدمات تبلیغ

اشاره گراف

مهران پورصادقی مرخالی

مهران پورصادقی مرخالی

رشت

چهار راه گلسار /خیابان جهان پهلوان تختی /بازارچه خود اشتغالی(آستاراخان)

9115501010

خدمات رسانه

آسمان خزر

علیرضا صوفی نژاد

علیرضا صوفی نژاد

رودسر

رودسر -خ 72تن -جنب مسجد صاحب الزمان

9112439787

خدمات رسانه

مانای بازار

بهروز خوشکار

بهروز خوشکار

رشت

خیابان سعدی ،سه راه معلم ،شماره 267

33221783

خدمات تبلیغ

فن و هنر شرق

سبحان کریم پور املشی

سبحان کریم پور املشی

آستانه اشرفیه

خیابان شهید بهشتی پاساژ رحیمی پور

1342124535

خدمات رسانه

آوا گراف

سعید ذولفی کلورزی

سعید ذولفی کلورزی

رودبار

رستم آباد ،بلوار امیرالمومنین ،روبروی اداره راه.

1334671973

خدمات تبلیغ

درخت زندگی نو اندیش

محمود علیزاده

محمود علیزاده

بندر انزلی

غازیان،میدان ماال،جنب باشگاه شاهد

44442642

خدمات رسانه

فاندر

محمدعلی حیدری نائینی

محمدعلی حیدری نائینی

رشت

بلوار قلی پور روبروی پست برق جنب اسپرت امیر ساختمان سون طبقه 4

1334210

خدمات رسانه

ایران پارس

رسول شربتی

رسول شربتی

1344601915

خدمات رسانه

اریکه یکان

نیلوفر غفاری

نیلوفر غفاری

رودبار

منجیل /خیابان شهید یوسفی/انتهای پاساژ نقی زاده  /کانون یکان

1334641987

خدمات تبلیغ

صور

فاطمه سعیدی

مصطفی سعیدی

رشت

ج الکان بعد از مدرسه صدیقی ساختمان مهدی

1333422722

خدمات تبلیغ

رضوانشهرپره سر-خیابان امام خمینی(ره) -بعداز سه راه آلکام لتوم -روبروی تعویض روغنی رسولی-جنب باطریسازی مرادی

