עיריית תל אביב תספק הסעות בחינם לאירוויזיון במהלך השבת
/https://www.ias.co.il/%d7%aa%d7%99%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%aa/%d7%a2%d7%99%d7%a8%d7%99%d7%99%d7%aa-%d7%aa%d7%9c-%d7%90%d7%91%d7%99%d7%91-%d7%aa%d7%a1%d7%a4%d7%a7-%d7%94%d7%a1%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%91%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%9d-%d7%9c%d7%90%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%95%d7%99%d7%96%d7%99%d7%95%d7%9f-%d7%91%d7%9e%d7%94%d7%9c%d7%9a-%d7%94%d7%a9%d7%91%d7%aa

עיריית תל אביב תספק הסעות בחינם לאירוויזיון במהלך השבת
 Posted on 14באפריל  by 2019עירית רוזנבלום

כ 50-אוטובוסים יפעלו בשישי ובשבת של האירוויזיון בשני מסלולים מרכזיים בעיר
 :Categoriesתיירות ,ראשי
 :Tagאירוויזון ,הסעות ,שבת ,מרצ'נדייז

עיריית תל-אביב-יפו מודיעה הבוקר כי תעמיד הסעות בחינם למופעי האירוויזיון במהלך סוף השבוע של גמר התחרות.
זאת באמצעות כ 50-אוטובוסים במהלך שישי ושבת ה 17-וה 18-במאי בשני מסלולים מרכזיים ,שינועו בין אקספו תל
אביב לבין מסוף הכרמלית הסמוך לכפר האירווזיון בפארק צ'ארלס קלור; קו כחול הנע על קו החוף ,וקו ירוק הנע על
פני מרכז העיר .בכל תחנה מיועדת יוצב נציג עם שלט שיציין כי זוהי תחנת איסוף להופעות .המידע יפורסם גם
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בחוברת הכיס לתייר ובאתר התיירות של עיריית תל-אביב-יפו.
מרגע זכייתה של תל-אביב-יפו באירוח האירוויזיון ,פועלת העירייה להנגשת התחבורה הציבורית אל העיר ובתוכה
לקהל התיירים .במסגרת זו הוכנה תכנית עבודה עירונית בשיתוף משרד התחבורה וגופי התחבורה השונים בעיר
הכוללת ,בין היתר ,תגבור מערך התחבורה הציבורית ,אוטובוסים ורכבות ,בשעות הרלוונטיות.

שר התיירות יריב לוין וראש עיריית תל אביב רון חולדאי ליד אוטובוס האירוויזיון  2019בתערוכת התיירות .IMTM
צילום חן גלילי
ב 500-התחנות של קווים המרכזיים המשמשים תיירים ,יודבקו מדבקות המציינות את נתיבי הקווים באנגלית בנוסף
למפת אוטובוסים כללית; תרגום שמות התחנות לאנגלית עבור השילוט האלקטרוני הקיים בתוך האוטובוסים ,ובשילוט
האלקטרוני בקדמת האוטובוסים; תרגום שמות תחנות סופיות ) (TERMINUSלאנגלית ,כדי שאלו יופיעו על הלוחות
האלקטרוניים המוצבים ליד חלק מהתחנות בעיר ) ;(NEXT BUSהדפסת מפת תחבורה ציבורית כחלק מחוברת הכיס
לתייר שתחולק בעשרות אלפי עותקים במהלך תקופת האירוויזיון לצד הצבת עמדת מידע לתייר  24/7בשיתוף משרד
התיירות ומשרד התחבורה באולם הנוסעים הנכנסים בנתב"ג כדי לכוון את התיירים לאמצעי התחבורה נוחים
להתניידות בתוך העיר.
עמדת מידע לתייר תוצב בתחנת סבידור-מרכז בכדי לכוון את התיירים לאמצעי התחבורה להתניידות נוחה בתוך העיר;
פעילות מול חברות המוניות תבטיח שירות אמין והוגן לתיירים; עוד תינקט פעילות מול חברות התחבורה
האלטרנטיבית )אופניים וקורקינטים( לתגבור כלים בתקופת התחרות; פעילות מול זכייני מוניות השירות לעיבוי
הפעילות בתקופת התחרות; הפקת חוברת כיס לתייר ואתר תיירות באנגלית עם כל המידע שתיירים צריכים כולל
הסברים כיצד להתמצא בעיר; גיוס מאות מתנדבים שיסייעו בהכוונת התיירים בעיר.
להלן לוחות הזמנים להסעות:
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יום שישי 17 ,במאי ,הגמר  -חזרה גנרלית :תחילת איסוף בשעה  18:00ופיזור החל מ 2:00-לפנות בוקר; יום שבת18 ,
במאי ,הגמר – גנרלית בצהריים :תחילת איסוף בשעה  11:00ופיזור החל מ ;18:15-יום שבת 18 ,במאי ,הגמר  -מופע חי:
תחילת איסוף בשעה  17:30ופיזור החל מ 01:30-לפנות בוקר.
פירוט התחנות של הקווים יופיע בהמשך באתר התיירות החדש של עיריית תל אביב שיעלה בימים הקרובים .כמו כן,
יוצבו דיילים למתן הסבר בשפות השונות בתחנות האיסוף וב EXPO -תל אביב
מרצ'נדייז ממותגים
העיריה גם קיבלה אישור מיוחד מתאגיד השידור האירופאי הEBU-
ומ"כאן"  -תאגיד השידור הישראלי  -להציע למכירה ישירה את
המוצרים הרשמיים של האירוויזיון :מגוון חולצות לנשים ולגברים,
גופיות ,כובעים ,מגנטים ,צעיפים ,צמידי יד ,סיכות דש ,תיקים ממותגים
ואפילו גרביים.
המוצרים מוצעים לרכישה במרכזי המידע לתייר של מנהלת עיר עולם
ותיירות של העירייה הפרוסים ברחבי העיר בכיכר השעון ביפו ,ברחוב
הרברט סמואל  46ובעמדת מכירה נוספת שצפויה להיפתח לאחר חג
הפסח בדיזינגוף סנטר.
במהלך האירוויזיון המוצרים יימכרו בעמדות
מידע נוספות שתיפרשנה ברחבי העיר ,בחנות
האירוויזיון הרשמית שתיפתח בכפר האירוויזיון
בפארק צ'רלס קלור וכמובן באקספו תל אביב
בביתן  2לצופים באולם .עד כה נמכרו
המוצרים אך ורק בחנות האירוויזיון הרשמית
באתר האירוויזיון.
כובע אירוויזיון .צילום
יח"צ

אחד הפריטים שיימכרו לקראת התחרות .צילום
יחצ

מחירי המוצרים נקבעים על ידי ה EBU-ונעים בין  20שקל למחזיק מפתחות עד  120שקל
לחולצה ,הכוללת את הלוגו הרשמי של התחרות )מצורפות תמונות רשמיות(.
על פי רוב מוצרי האירוויזיון נמכרים און ליין בלבד עד לשבוע האירוויזיון ,ואז מוצעים
למכירה בסמיכות לאולם ובכפר האירוויזיון .כ עיריית תל אביב-יפו קיבלה אישור מיוחד למכור
את המוצרים הרשמיים חודש לפני האירוע באופן בלעדי.

Page: 3

