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1. Biz Kimiz ? 

Twizy Tur Demirkollar Araç Kiralama Bünyesinde 18 Ağustos 2020 tarihinden itibaren hizmet 

vermektedir. 

Başlangıç projeleri arasında Boğaziçi turu, Tarihi yarımada turu ve Adalar turu ile İstanbul’un turistik 

yerlerini kısa sürede, keyifli ve enerjik bir şekilde keşfetmeyi amaçlayan Twizy Tur yeni nesil seyahat 

aktivitesi olarak planlanmıştır. 

Bu plan çerçevesinde Galaport İle protokolde anlaşılmış olsa da Galataport’a  pandemi sebebi ile 

kurvaziyer gemiler gelememesi ve limanın inşaatının bitmemesi sebebi ile bu projemize İstanbul’a 

kurvaziyer gemiler geleceği tarihe kadar ara verilmiştir. 

Pandemi döneminde yeni stratejiler belirleyen ve araç filosunu giderek büyüten Twizy Tur, 

kuruluşundan itibaren 10 aylık süreçte 3 farklı şehirde 8 farklı tur rotası hizmet vermektedir. 

2. Twizy Tur’a Sponsor Olmanın Avantajları 

Twizy Tur seçtiği rotalar ile şehrin en popüler yerlerini geziyor. Aracın benzersiz tasarımı ile de 

insanların çok fazla ilgisini çekiyor.  

Her sektörün pandemiden etkilendiği gibi twizy tur da  çalışma kapasitesinin  %50’si ile 10 aylık 

süreçte,  3 bölgede yapılan organizasyon ile 2.800’ün üzerinde müşteriye hizmet vermiştir. 

İstanbul’da Boğaz sahil hattında 21 semt gezilerek şehrin en uğrak noktalarından geçiliyor. 

Bağdat Caddesi turunda ise Kadıköy, Moda, Kalamış Caddebostan, Bağdat Caddesi, Acıbadem 

Caddesi’ni gezerek Anadolu Yakasının sahil hattı dışındaki en popüler noktalarında yollarda karşınıza 

çıkıyor. 

Kapadokya’da ise kısa balon turları, gün doğumu ve gün batımı turlarına ek olarak tüm Kapadokya’yı 

gün boyu gezerek her yerde karşınıza çıkıyor. 

İzmir turunda sahil hattında gezerek ilgi çekmeye devam ediyor. 

Araçlarımız tek başına da dikkat çekici iken bizim düzenlediğimiz turlarda 5-8 araçlık konvoylarımız ile 

geçtiğimiz güzergâhlarda adeta görsel bir şölen sunulmaktadır.  

Bu avantajlar ile birlikte takipçi sayısı 25.000 olan ve sayısı her geçen gün artmakta olan instagram 

hesabında paylaşılan postlar, hikayeler ve videolar ile sosyal medyada da görsel bir şölen sunmaya 

devam etmektedir. İnternet sitemizin Google Analytics verilerine bakıldığında, haftalık sayfa 

görüntülenme ortalamamız 16.000’in üstündedir. 

 



 
 

                                                    

            

                                

 



 
 

3.Twizy Araçlarda Markalama – Sponsorluk  Örnekleri   

 

 

              

 

                

         



 
 

 

4.Sponsorlu Reklam Alanları Görselleri : 

 Full Body Araç Giydirme 

                        

 Twizy Aracın Belirli Bir Bölümüne Reklam Verme 

                                                                                                                

                   

   Twizy araçlar ile özel organizasyon planlamaları-Planlanan yerlerde Twizy araçları ile 

markanın ürünlerinin tanıtımı 



 
 

5. Sponsorlu Reklam Detayları : 

 Full Body Araç Giydirme - 1 Twizy için Aylık 7.500 TL + KDV 

 Kapılar - 1 Twizy için Aylık 2.500 TL + KDV 

 Ön tampon - 1 Twizy için Aylık 1.000 TL + KDV 

 Arka stop lambasının üstü - 1 Twizy için Aylık 3.000 TL + KDV 

 Çamurluklar -1 Twizy   için aylık 4.000 TL + KDV 

 Tavan  -1 Twizy  için aylık 5.000 TL + KDV 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 


