
 شرح کلی خدمات فراخوان: -1

 رفتنگ نظر در با شهری نظام در تحلیل همراه به محیطی تبلیغات موجود وضعیت تحلیل و شناخت مطالعه، -1-1

 بخشی اثر مقیاس

 ظرفیت سنجی، امکان سنجی و ارزیابی پتانسیل های تبلیغاتی در نقاط مختلف شهر بر اساس طرح جامع -1-2

 درآمد )در صورت امکان ارائه راهکار افزایش درآمد( تدوین طرح توجیهی کاهش هزینه ها و کسب -1-3

بررسی و ارائه راهکار جهت آمایش منطقی تبلیغات در سطح جزیره )بازنگری در جانمایی، استاندارد سازی  -1-4

 ابعاد و اندازه تابلوها و بیلبوردها، نوع نمایش و اکران تبلیغات و...(

 فوق( 2-1در صورت تطبیق با بند باز طراحی و سازماندهی سازه ی تابلوهای موجود ) -1-5

معرفی مناسبترین شیوه های تبلیغاتی با توجه به شرایط خاص جزیره با بهره گیری از تجارب و تکنولوژی  -1-6

 های به روز در داخل و خارج از کشور.

بررسی و ارائه راهکار در جهت سازماندهی و جمع آوری ساختارهای نا به هنجار تبلیغاتی در سطح جزیره  -1-7

 از بیلبورد، تابلو، تابلوهای شناسایی، تابلوهای معرف کاربری و... ( )اعم

طراحی و معرفی سازه های جدید تبلیغاتی متناسب با محیط شهری جزیره کیش ) تحقیق و پژوهش و  -1-8

 ارائه مدل های عملیاتی به صورت پیش نمایش الکترونیکی(

 تبلیغاتی در سطح جزیره تدوین استانداردهای ایمنی، حجم و اندازه، منظر و فضاهای -1-9

ارزیابی محتوایی قراردادهای گذشته و ارئه راهکارهای مربوط به ارتقای بهره وری در تبلیغات محیطی  -1-10

سطح جزیره و ارائه مدل های مالی مختلف بر اساس تجربیات داخلی و نمونه قراردادهای شرکت های 

 معتبر خارجی

یه لوایح و ساختار سازمانی جهت مراجع قانون گذار در بررسی قوانین اخذ مجوزها، تفاهم نامه ها، ته -1-11

 حوزه تبلیغات شهری.

تدوین شیوه نامه تبلیغاتی و ضوابط مربوط به تابلوهای معرف کاربری و شناسایی کسبه، مجتمع های  -1-12

 تجاری و اداری، پروژه ها و... .

ت شهری و تابلوهای برگزاری همایش و سمینارهای آموزشی و توجیهی ویژه صنوف مرتبط با تبلیغا -1-13

 معرف کاربری.

 ارائه ساختار اداری مدیریت بر تبلیغات شهری. -1-14

تهیه بانک اطالعاتی از وضعیت فضاهای تبلیغاتی ) به تفکیک نوع، ساختار، جانمایی و...( به صورت  -1-15

 دیجیتال به منظور شفاف سازی در امر واگذاری ها و مزایده های آتی.


