
VỊ TRÍ QUẢNG CÁO 

BOOTH QUẢNG CÁO TẠI SÂN BAY 

CÁT BI – HẢI PHÒNG



BẢNG QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI
Vị trí: OP-02, đầu đường dẫn vào Cảng HKQT Cát Bi, HP

Hình ảnh vị trí Sơ đồ vị trí

Mô tả vị trí

Thông số kỹ thuật

Vị trí OP-02 – Phía bên phải đường, hướng từ đường Lê

Hồng Phong vào nhà ga. Vị trí bảng nằm tại đầu đường dẫn

vào nhà ga, đón được tất cả các phương tiện ra vào Cảng

nên hiệu quả quảng cáo vô cùng lớn.

• Kích thước: 14m(dài) × 07m(cao) x 3 mặt = 294m2

• Hình thức: Bảng một cột trụ, 3 mặt căng bạt Hiflex

• Hệ thống chiếu sáng: Đèn Led cao áp ánh sáng trắng

• Tầm nhìn: 1200m – 1500m

Hướng nhìn: Nhà ga – Đường Lê Hồng Phong

Hướng nhìn: Đường Lê Hồng Phong – Nhà ga



BẢNG QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI
Vị trí: OP-04, đối diện trước  nhà ga, Cảng HKQT Cát Bi, HP

Hình ảnh vị trí Sơ đồ vị trí

Mô tả vị trí

Thông số kỹ thuật

Vị trí OP-04 – Phía bên phải hướng nhìn từ trong nhà ga ra

ngoài. Vị trí nằm trước cửa nhà ga, đón được tất cả các

luồng phương tiện đưa đón hành khách ra vào nên đạt hiệu

quả quảng cáo rất lớn.

• Kích thước: 14m(dài) × 07m(cao) x 2 mặt = 196m2

• Hình thức: Bảng một cột trụ, 2 mặt căng bạt Hiflex

• Hệ thống chiếu sáng: Đèn Led cao áp ánh sáng trắng

• Tầm nhìn: 1200m – 1500m

Hướng nhìn: Từ phía trong nhà ga ra ngoài

Hướng nhìn: Từ đường dẫn vào nhà ga



BẢNG HỘP ĐÈN QUẢNG CÁO
Vị trí: IP-01đến IP-16, trước cừa ga đến, tầng 1, Cảng HKQT Cát Bi

Hình ảnh vị trí Sơ đồ vị trí

Mô tả vị trí

Thông số kỹ thuật

Vị trí IP-01 đến IP-16 – Đặt trước cửa ga đến, tầng 1 là khu

vực sảnh công cộng, nơi tất cả các phương tiện, người thân

đến đón, hành khách của tất cả các chuyến bay đến đều

phải dừng lại, quan sát nên đạt hiệu quả quảng cáo lớn.

• Kích thước: 1,1m x 1,6m x 4 mặt = 7m2/hộp

• Hình thức: Bảng hộp đèn, căng bạt 3M in UV cao cấp

• Chiếu sáng: Hệ thống đèn Led chiếu sáng trong

• Số lượng: 16 hộp đèn

• Tầm nhìn: 300m – 500m

Mặt bằng vị trí hộp đèn ốp cột trụ cầu cạn

Hình ảnh hộp đèn quảng cáo

Vị trí: IP-01

Đến   IP- 16



BẢNG HỘP ĐÈN QUẢNG CÁO
Vị trí: IP-36, trên quầy check-in, ga đi, tầng 2, Cảng HKQT Cát Bi

Hình ảnh vị trí Sơ đồ vị trí

Mô tả vị trí

Thông số kỹ thuật

Vị trí IP-36 – Đặt phía trên bên trái của khu vực quầy check-

in. Đây là khu vực tập trung thu hút sự chú ý nhiều nhất của

toàn bộ hành khách làm thủ tục bay và người thân tới tiễn

đưa trong khu Ga đi nên hiệu quả quảng cáo rất cao

• Kích thước: 4m(dài) × 2m(cao) = 8m2 

• Hình thức: Bảng hộp đèn, căng bạt Hiflex chất lượng cao

• Tình trạng: Quảng cáo ngay

Vị trí IP-36, phía trên quầy check-in 6 & 7

Vị trí IP-36, phía trên quầy check-in  6 & 7

Vị trí Quảng cáo



BẢNG HỘP ĐÈN QUẢNG CÁO
Vị trí: IP-40, trên quầy check-in, ga đi, tầng 2, Cảng HKQT Cát Bi

Hình ảnh vị trí Sơ đồ vị trí

Mô tả vị trí

Thông số kỹ thuật

Vị trí IP-40 – Đặt phía trên bên trái của khu vực quầy check-

in. Đây là khu vực tập trung thu hút sự chú ý nhiều nhất của

toàn bộ hành khách làm thủ tục bay và người thân tới tiễn

đưa trong khu ga đi nên hiệu quả quảng cáo rất cao.

• Kích thước: 4m(dài) × 2m(cao) = 8m2 

• Hình thức: Bảng hộp đèn, căng bạt Hiflex chất lượng cao

• Tình trạng: Quảng cáo ngay

Vị trí IP-40, phía trên quầy check-in  16  & 17

Vị trí IP-40, phía trên quầy check-in  16  & 17

Vị trí Quảng cáo



BẢNG HỘP ĐÈN QUẢNG CÁO
Vị trí: IP-42, trên quầy check-in, ga đi, tầng 2, Cảng HKQT Cát Bi

Hình ảnh vị trí Sơ đồ vị trí

Mô tả vị trí

Thông số kỹ thuật

Vị trí IP-42 – đặt phía trên bên trái của khu vực quầy check-

in. Đây là khu vực tập trung thu hút sự chú ý nhiều nhất của

toàn bộ hành khách làm thủ tục bay và người thân tới tiễn

đưa trong khu ga đi nên hiệu quả quảng cáo rất cao.

• Kích thước: 4m(dài) × 2m(cao) = 8m2 

• Hình thức: Bảng hộp đèn, căng bạt Hiflex chất lượng cao

• Tình trạng: Quảng cáo ngay

Vị trí IP-42, phía trên quầy check-in  21 & 22

Vị trí IP-42, phía trên quầy check-in  21 & 22

Vị trí Quảng cáo



BẢNG HỘP ĐÈN QUẢNG CÁO
Vị trí: IP-44, trên quầy check-in, ga đi, tầng 2, Cảng HKQT Cát Bi

Hình ảnh vị trí Sơ đồ vị trí

Mô tả vị trí

Thông số kỹ thuật

Vị trí IP-44 – Đặt phía trên bên trái của khu vực quầy check-

in. Đây là khu vực tập trung thu hút sự chú ý nhiều nhất của

toàn bộ hành khách làm thủ tục bay và người thân tới tiễn

đưa trong khu ga đi nên hiệu quả quảng cáo rất cao.

• Kích thước: 4m(dài) × 2m(cao) = 8m2 

• Hình thức: Bảng hộp đèn, căng bạt Hiflex chất lượng cao

• Tình trạng: Quảng cáo ngay

Vị trí IP-44, phía trên quầy check-in  26 & 27

Vị trí IP-44, phía trên quầy check-in  26 & 27

Vị trí Quảng cáo



BẢNG HỘP ĐÈN QUẢNG CÁO
Vị trí: IP-47, ốp tường quầy check-in, ga đi, tầng 2, Cảng HKQT Cát Bi

Hình ảnh vị trí Sơ đồ vị trí

Mô tả vị trí

Thông số kỹ thuật

Vị trí IP-47 – Đặt ốp tường phía bên phải của khu vực quầy

check-in. Đây là khu vực tập trung thu hút sự chú ý nhiều

nhất của toàn bộ hành khách và người thân tới tiễn đưa

trong khu vực công cộng của Ga đi.

• Kích thước: 6m (dài) × 1.5m (cao)  =  9m2

• Hình thức: Bảng hộp đèn, căng bạt Hiflex chất lượng cao

• Tình trạng: Quảng cáo ngay

IP-47, Phía bên trái vào phòng chờ lên máy bay

Vị trí IP-47, hình ảnh chính diện vị trí quảng cáo

Vị trí Quảng cáo



BẢNG HỘP ĐÈN QUẢNG CÁO
Vị trí: IP-48, ốp tường quầy check-in, ga đi, tầng 2, Cảng HKQT Cát Bi

Hình ảnh vị trí Sơ đồ vị trí

Mô tả vị trí

Thông số kỹ thuật

Vị trí IP-48 – Đặt ốp tường phía bên trái của khu vực quầy

check-in. Đây là khu vực tập trung thu hút sự chú ý nhiều

nhất của toàn bộ hành khách và người thân tới tiễn đưa

trong khu vực công cộng của ga đi.

• Kích thước: 6m (dài) × 1.5m (cao)  =  9m2

• Hình thức: Bảng hộp đèn, căng bạt Hiflex chất lượng cao

• Tình trạng: Quảng cáo ngay

IP-48, Phía bên phải vào phòng chờ lên máy bay

Vị trí IP-48, hình ảnh chính diện vị trí quảng cáo

Vị trí Quảng cáo



BẢNG HỘP ĐÈN QUẢNG CÁO
Vị trí: DA-01, phía trong ga đến nội địa, tầng 1, Cảng HKQT Cát Bi

Hình ảnh vị trí Sơ đồ vị trí

Mô tả vị trí

Thông số kỹ thuật

Vị trí DA-01 – Treo ốp tường ngay hướng đi của cửa ga đến

nội địa, nơi tất cả các hành khách xuống máy bay và vào

khu vực phòng chờ lấy hành lý đều phải nhìn thấy nên hiệu

quả quảng cáo rất lớn.

• Kích thước: 6m(dài) x 1,5m(cao) x 1 mặt = 9m2/hộp

• Hình thức: Bảng hộp đèn ốp tường, căng bạt Hiflex

• Chiếu sáng: Đèn Led chiếu sáng trong

• Tình trạng: Quảng cáo ngay

• Tầm nhìn: 100m – 200m

Hướng nhìn: Từ phía trong ga đến ra ngoài

Hướng nhìn: Khu vực trung tâm của ga đến nội địa

Lối vào khu vực lấy
hành lý



BẢNG HỘP ĐÈN QUẢNG CÁO
Vị trí: DA-02, phía trong ga đến nội địa, tầng 1, Cảng HKQT Cát Bi

Hình ảnh vị trí Sơ đồ vị trí

Mô tả vị trí

Thông số kỹ thuật

Vị trí DA-02 – Treo ốp tường ngay hướng đi của cửa ga đến

nội địa, nơi tất cả các hành khách xuống máy bay và vào

khu vực phòng chờ lấy hành lý đều phải nhìn thấy nên hiệu

quả quảng cáo rất lớn.

• Kích thước: 6m(dài) x 1,5m(cao) x 1 mặt = 9m2/hộp

• Hình thức: Bảng hộp đèn ốp tường, căng bạt Hiflex

• Chiếu sáng: Đèn Led chiếu sáng trong

• Tình trạng: Quảng cáo ngay

• Tầm nhìn: 100m – 200m

Hướng nhìn: Từ phía trong ga đến ra ngoài

Hướng nhìn: Khu vực trung tâm của ga đến nội địa



BẢNG HỘP ĐÈN QUẢNG CÁO
Vị trí: IA-02, phía trong ga đến quốc tế, tầng 1, Cảng HKQT Cát Bi

Hình ảnh vị trí Sơ đồ vị trí

Mô tả vị trí

Thông số kỹ thuật

Vị trí IA-02 – Treo ốp tường ngay hướng đi của cửa ga đến

quốc tế, nơi tất cả các hành khách xuống máy bay và vào

khu vực phòng chờ lấy hành lý đều phải nhìn thấy nên hiệu

quả quảng cáo rất lớn.

• Kích thước: 6m(dài) × 1,5m(cao) = 9m2 

• Hình thức: Bảng hộp đèn ốp tường, căng bạt Hiflex

• Chiếu sáng: Đèn Led chiếu sáng trong

• Tình trạng: Quảng cáo ngay

• Tầm nhìn: 100m – 200m

Hướng nhìn: Từ phía trong ga đến ra ngoài

Hướng nhìn: Khu vực trung tâm của ga đến quốc tế

Khu vực đảo hành lý
Quốc tế đến

Lối ra



BẢNG HỘP ĐÈN QUẢNG CÁO
Vị trí: IP-49 đến IP-52, ốp cột sảnh tầng 2, ga đi, Cảng HKQT Cát Bi

Hình ảnh vị trí Sơ đồ vị trí

Mô tả vị trí

Thông số kỹ thuật

Vị trí IP-49 đến IP-52 – Đặt ốp cột tại sảnh tầng 2 ga đi, khu

vực lối vào check-in. Đây là khu vực tập trung thu hút sự

chú ý nhiều nhất của toàn bộ hành khách và người thân tới

tiễn đưa trong khu vực công cộng của ga đi.

• Kích thước: 1.1m (dài) x 1.6m (cao) x 4 mặt = 7m2/hộp đèn

• Hình thức: Bảng hộp đèn, 4 căng bạt Hiflex chất lượng cao

• Chiếu sáng: Đèn Led chiếu sáng trong

• Tình trạng: Quảng cáo ngay

Hình ảnh khu vực vào sảnh ga đi quốc nội

Hình ảnh khu vực vào sảnh ga đi quốc tế

Vị trí Quảng cáo



CÔNG TY CỔ PHẦN SÓNG VIỆT  

TẦNG 7, TÒA NHÀ HẢI ÂU, 39B TRƯỜNG SƠN,

P.4, Q.TÂN BÌNH

Tel:

Fax: 3 8 11 99 66

Liên hệ:

Vui lòng liên hệ

Để biết thêm thông tin


