
Tursib str�ge 600.000 lei din publicitate
<i>Reclamele montate pe autobuzele Tursib aduc companiei un venit lunar mediu de pana la 50.000 de
lei (500 mil. de lei vechi), ceea ce reprezinta putin peste 4 la suta din veniturile totale ale operatorului
local de transport. </i><br />  <br />  Conducerea Tursib se arata multumita de veniturile obtinute din
inchirierea spatiilor de reclama de pe autobuze. In opinia lui Adrian Popa, directorul general al Tursib
SA, montarea reclamelor pe autobuze are atat efecte pozitive, cat si negative.  "In primul rand, reclamele
schimba aspectul masinii, dar si al orasului. Mult mai bine arata autobuzele asa decat galbene si simple.
In plus, sunt niste venituri care vin in bugetul nostru. Pe de alta parte, unii calatori s-au aratat
nemultumiti ca este cam intuneric in unele autobuze" , spune Adrian Popa. Acesta este de acord ca
anumite reclame montate inclusiv pe geamurile autobuzelor provoaca inconfort calatorilor si este decis sa
renunte la acest sistem de inchiriere a spatiilor publicitare. Prin urmare, Popa a luat decizia de a nu mai
permite incheierea unor contracte de publicitate pentru spatiiule de pe autobuze, daca acestea se refera si
la montarea pe geamurile masinilor a unor reclame.  "Asteptam sa se termine contractele in vigoare,
pentru ca nu putem lua nicio masura in privinta acestora. Contractele noi nu vor mai permite insa
aplicarea reclamelor pe geamuri" , promite Adrian Popa. Potrivit acestuia, clientii care cer publicitate pe
autobuzele Turisb prefera MAZ-urile galbene. Preturile la celelalte masini din dotarea Tursib sunt mai
mici. <br />  La o medie de 50.000 de lei pe luna, obtinuti din vanzarea spatiilor publicitare pe masinile
proprii, valoarea anuala a veniturilor din publicitate pe autobuze ajunge la 600.000 de lei. Veniturile
lunare ale companiei variaza, potrivit lui Popa, intre 1,2 si 1,3 milioane de lei (12 - 13 miliarde de lei
vechi). Tursib obtine venituri din vanzarea de bilete, abonamente, dar si din inchirieri ale unor masini din
parcul auto propriu, reparatii auto. <br />  <br />  <b>Noile autobuze vin in martie</b><br />  <br /> 
Turisb va aplica noua strategie pentru vanzarea spatiilor publicitare inclusiv pe noile autobuze asteptate in
primavara. Turisb a cumparat deja 35 de noi autobuze, primele dintre acestea urmand sa fie livrate in
martie. Masinile noi sunt de tipul BMC, in numar de 8, si de tipul MAN (27 de masini). Capacitatile de
transport ale noilor masini sunt de 90 si de 150 de persoane. Autobuzele BMC sunt asteptata sa soseasca
in martie, in timp ce MAN-urile vor veni, dupa estimarile lui Popa, spre sfarsitul lunii martie, inceputul
lunii aprilie. Adrian Popa spune ca toate autobuzele noi vor avea imprimate sigla Capitalei Culturale
Europene Sibiu 2007. <br />  Pentru achizitia noilor autobuze, Tursib a contractat un credit de la Banca
Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, in valoare de 5 milioane de euro. <br />  Potrivit datelor
Tursib, compania detine 85 de autobuze, 37 troleibuze, 5 microbuze si 4 tramvaie, care au un numar de
191 puncte de oprire (statii).<br />  <br />  Laurentiu PARNIC
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