
PLAJ MAVİ BAYRAK PANOSU  
POSTER VE/VEYA BÖLÜMLERİ İÇİN TALEP FORMU (2023)  

 
Mavi Bayrak kriterleri kapsamında plajda bulundurulması öngörülen standart panonun aşağıdaki kutuda 

işaretlediğimiz; 

□ Ön yüz dijital baskısı/poster 140X95cm=1750 TL (KDV dahil) 

□ Arka yüz dijital baskısı/ Mavi Bayrak logolu poster 117X94cm=1750 TL (KDV dahil) 

□ Kompozit panel üzerine uygulanmış dijital baskı ön panel=3250 TL (KDV dahil) 

□ Kompozit panel üzerine uygulanmış dijital baskı arka panel=3250 TL (KDV dahil) 

□ 150X30cm ahşap zemin üzeri 4 adet 30X21cm ahşap çerçeveli info cepler=3450 TL (KDV dahil) 

□ Pano üst kısmında yer alan 150X30 cm ahşap zemin üzerine, CNC oyma yazım işlemi ile plaj adının 
yazılması= 3450 TL (KDV dahil). Yazılacak Plaj Adı: …………………………………………………………. 
(LÜTFEN PLAJ ADINI BÜYÜK HARFLERLE VE OKUNAKLI YAZINIZ, YANLIŞ YAZIMLARDAN SİPARİŞ 
VEREN SORUMLUDUR!) 

kısımları için Anadolu Reklam’ın, HALK BANKASI OSB Şubesi (Şube kodu:1571)    TR38 0001 2001 
5710 0010 1002 21 no’lu IBAN numaralı hesabına “Mavi Bayrak pano bedeli adı altında” ……………… TL 

yatırmış bulunuyoruz.  
 
SİPARİŞ BİLGİLERİ:  

• Siparişiniz hakkında irtibata geçilecek ilgili kişi iletişim bilgileri:  
Adı soyadı : …………………………..                  

Çalıştığı kurum: ………………………                                 Görevi     : …………………………….. 

Telefon no  : ……………………………..                            Cep tel no : …………………………….. 

• Panonun ön yüz dijital baskını sipariş etmiş iseniz; dijital baskı kısmında, “Acil Durum Planında” yer 
alması öngörülen isim ve telefon numaraları:  

Plaj ile ilgili (en yakın); 

En yakın sağlık kuruluşu telefonu               : …………………………….. 

İtfaiye Telefonu     : …………112……………… 

Polis veya Jandarma Telefonu   : …………112……………… 

Sahil Güvenlik Telefonu    : …………112……………… 

Kaymakamlık Telefonu    : …………………………….. 

Çevre ve  Şehircilik İl Müdürlüğü   : …………………………….. 

 

• Yerel Sorumlu ve Yerel Yönetim isim ve telefon numaraları 
Yerel Sorumlu Kurum/Kuruluş: ............................................................  Telefon: .............................................. 

Yerel Yönetim: ...................................................................................    Telefon: .............................................. 
 

• Teslimat bilgileri: 

Pano bölümünün teslim alınma şekli: □Kargo ile gönderilsin    □Reklam firmasından kendimiz alacağız 

Kargo ile teslim alacaksanız; gönderilmesini istediğiniz adres : ………………………………………. 

(Kargo bedeli alıcıya ait olacaktır) 

İşletmenin fatura bilgileri    : …………………………………………… 

 
Ek : Ödeme bedeline ait dekont  

       
Talep sahibinin adı, soyadı imza ve kaşesi:                                                   Tarih: 
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