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Şehir teçhizatıyla dış reklamcılıkta 
bağımsız danışmanlık ve hizmetimiz

Yükek Müh. H.-G- Bochmann

Almanya’dan üç başarılı örnek

Şehir Bietigheim-Bissingen – 47.000 nüfuslu

Lübeck Hansa Şehri – 214.000 nüfuslu

Hamburg Hansa Şehri         – 1,750,000 nüfuslu

Link – bağlantı
bağlantı pdf dosyalarına

http://www.public-consultants.com/
http://www.public-consultants.com/
http://www.public-consultants.com/
http://www.public-consultants.com/en/0_BiBi_en.pdf
http://www.public-consultants.com/en/0_HL_cityscape_en.pdf
http://www.public-consultants.com/en/0_HH_Exhib_en_2018.pdf
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Kiev, Istanbul, Dubai

Şehir teçhizatlarında afiş reklamı 
ve kamu hizmetimiz
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Hamburg JCDecaux – digital, Zurich, London – JCDecaux with Toilette

Şehir teçhizatlarında afiş reklamı 
ve kamu hizmetimiz
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Şehrim izdeki duraklar neden yıpranmış
görünümde?

Belediye duraklardaki reklamlardan kazanıyor mu?

En eski duraklar ne kadar eski?

Nasıl finanse edildiler?
Duraklar kimin mülkiyetinde?

Duraklar reklam  sözleşmesi üzerinden mi finanse edildi?

Belediye reklam sözleşmesinden ne 
kadar kazandı?

Hesaplar biliniyor mu?

Reklam hesaplarını kim fiilen kontrol edebiliyor?

Kolay Sorular

Ankara
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Hamburg misali

Hamburg belediyesi 2006 yılında neden 
reklam sözlşmesini yeniden ihaleye 
koydu?

Duraklar metropol şehire uygun muydu?

Reklam sütunları zamana uygun muydu?

Gelirler nasıl yükseltilebildi?

Neden Hamburg belediyesi 2009 
yılından itibaren 2500 yeni durak 
masrafsız elde edebilecek?

Hamburg Sayın Bay Norman Foster ın duraklar için yeni 

dizaynını tercih etti

Hamburg neden 508 m ilyon €  kǎr payı 
almakta?

Hamburg  eski sözleşmelerinden olan  garanti kǎr payını 

30 milyon €  dan 508 milyon €  ya yükseltti  

Diğer sorular

Madrid – pilar and drinking water
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http://www.welt.de/hamburg/article1291343/Werberechte_fuer_500_Millionen_Euro_vergeben.html
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Hamburg_Outdoor_Media.jpg&filetimestamp=20080726113441
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Hamburg_Outdoor_Media.jpg&filetimestamp=20080726113441
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Kompleks bir görev
Aktarılabilir 
neticeler mi?

Evet-zamanında planlama yapılması gerekir

Şehir teçhizatıyla ilgili reklam sözleşmesinin yapılması zordur

Her şehrin durumu ve gayeleri farklıdır

Planlama için yeterince zaman payı bırakmaya değer
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http://www.public-consultants.com/
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model hesap

Yürüyen sözleşmeler
Model hesaplarıyla birlikte sözleşme içeriklerinin analizi

Mümkün büyüme potansiyellerinin gösterilmesi

Mevcut sözleşmelerin uzatılması
Model hesaplarla farklı yapılanma

Sözleşme mükellefiyetlerinin yerine getirilmesindeki takip

İhale yoluyla yeni sözleşme
Belirli iktisadi gayeler ile model hesaplar

İhale metinleri ve bunun müzakeresi

Gelen teklifler ile ilgili mukayeseli hesaplar

Sözleşme imzalamadan önce hesap 
yapmaya değer
İlk model hesap belediye ve toplu taşıma şirketleri için 

Verilen hizmet-
Bağımsız danışmanlık
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http://www.public-consultants.com/profit_calc.xlsx
http://www.public-consultants.com/gewinn_calc.xlsx
Links
Veri girişi için form

http://www.public-consultants.com/
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adres

Sorunuz var mı?
Bilgi talebi ve sipariş leri için:

Burada da açıklamalar var

Türkçe      şehir teçhizatları raporu

English     street furniture report

Deutsch    Stadtmöbel Report
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Link – bağlantı
Daha fazla okuma örnekleri

http://www.public-consultants.com/ar/0_SFR_ar.pdf
http://www.public-consultants.com/tr/0_SFR_tr.pdf
http://www.public-consultants.com/en/0_SFR_en.pdf
http://www.public-consultants.com/de/0_SFR_de.pdf
http://www.public-consultants.com/
http://www.public-consultants.com/
http://www.public-consultants.com/
http://www.public-consultants.com/



