Paris Gezi ve Yaşam Rehberi
Sponsorluk ve İşbirliği Tanıtım Sunumu
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Bireysel gezginleri Paris’te cesur ve özgür kılmak
Herkese hitap eden zengin ve güvenilir bir içerik sunmak
Paris'i sevdirmek ve tüm ayrıntılarıyla tanıtmak
Hedef kitleyi alternatif Paris’le tanıştırmak
Ortak paydası Paris olan kaliteli bir iletişim kurmak
Paris'le ilgili kalıcı ve güncel tek referans kaynağı olmak
Türk-Fransız dostluğuna katkıda bulunmak
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Samimiyet ve içtenlik
Özgünlük ve benzersizlik
Yetinmeyen, araştırmacı ve gözlemci bakış açısı
Bilginin kaynağına ve doğruluğuna özen
Okuyucuya koşulsuz saygı
Kaliteli bir okuyucu iletişimi
Her türlü ayrımcılığı reddeden tarafsız duruş
Düzenli ve programlı içerik güncelleme

‘in Hedef Kitlesi
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Türkiye’den Paris’e gelen gezginler
Paris’te okuyan Türk öğrenciler
Paris’e çalışmak için gelen Türk Expatlar
Fransa’da yaşayan Türkler
Avrupa’da ve Amerika'da yaşayıp Paris'i ziyaret eden Türkler
Dili Türkçe olan diğer ülke gezginleri
Türkçe bilen Fransızlar

‘i Farklı Kılan

* Paris üzerine hazırlanmış 500’den fazla yazıyla en zengin içerikli tek Türkçe blog*
* Facebook, Twitter, Instagram, Youtube üzerinden geniş kitlelere ulaşım
ve Ekşi Sözlük yazarlığı desteği
* Bir Parizyen tarafından, bizzat yerinde gözleme dayanarak hazırlanan ve
düzenli olarak güncellenen zengin içerik
* Herkesin anlayabileceği samimi ve içten bir dil kullanılarak kaleme alınmış nitelikli metinler
* Temiz ve duru bir Türkçe
* Okuyucuyla sıcak temas ve kaliteli iletişim
* Araştırmacı, dürüst, sorumluluk sahibi bakış açısı
* Özenle ve yerinde çekilen orijinal görseller
(*) Aynı zamanda Pariste.Net, dünyanın herhangi bir şehri hakkında yazılmış en zengin içerikli tek Türkçe blog olma iddiasındadır.

Konu Başlıklarından Bazıları

Paris ve çevresini her yönüyle tanıtmak için yayınlanmış 500’den fazla yazının gruplandırıldığı
konu başlıkları, okuyucuların dilek ve arzuları doğrultusunda bugünlere geldi…
Her geçen gün daha da gelişmeye ve düzenli olarak güncellenmeye devam edilecek…

Zengin Görsel İçerik

* Pariste.Net’te 4.000’den fazla fotoğraf ve
50’nin üzerinde Youtube videosu yer almaktadır.
* Ayrıca sosyal medyada düzenli olarak Paris ve çevresiyle
ilgili fotoğraflar ve videolar paylaşılmaktadır.

‘in Yaratıcısı

Paris’te bir Istanbullu
Geçtiğimiz yüzyılda İstanbul'da doğdum;
İstanbul'da büyüyüp İstanbul'da harmanlandım. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü mezunuyum .
Herkes kadar aynı, herkes kadar özel biriyim sonuçta. Yaşadığı her günün, aldığı her nefesin hakkını sonuna kadar vermeyi ilke
edinmiş biri de diyebiliriz.
İstanbul'u avucunun içi gibi bilen biri olarak, Mart 2012’den beri yaşadığım Paris'i de aynı şekilde tanıyıp kısa sürede öğrendim;
çünkü ben, yaşadığım yerin farkında olmayı her zaman önemsedim. Sonra da öğrendiklerimi Pariste.Net’te paylaşmaya geldi sıra.
Çünkü inandım ki hep, hayat paylaştıkça güzel.
Ne nerededir, nereye nasıl gidilir, nerede yenir, nerede içilir, nerede eğlenilir, nerede dinlenilir, nerede okunur, nerede gezilir,
bazen de herkesten kaçıp nerede gizlenilir; ne biliyorsam paylaşıyorum Ocak 2014’ten beri. Amacım Paris’in Eyfel Kulesi’den,
«Şanzelize»den ibaret olmadığını, bu şehrin turistik klişelerin çok ötesinde müthiş bir zenginliği barındırdığını insanlara
anlatabilmek oldu hep. Sonra çerçeve genişledi, Paris çevresine, Fransa’nın diğer şehirlerine doğru uzandık; Blog, sosyal medya
derken bugünlere geldik işte.
Paris’te yaşayan bir blogger olarak kendi olanaklarımla bu çerçevede sürdürüyorum yazılarımı, oysa ki yapmak istediğim daha
neler neler var; üstelik gezmeyle de yazmayla da yaşamayla da bitmeyecekmiş gibi görünüyor Paris.
Hakkımda diğer ayrıntıları öğrenmek isterseniz pariste.net/hakkimda/ linkine bakabilir ya da linkedin.com/in/ahmetore/ Linkedin
hesabımdan kronolojik özgeçmişime ulaşabilirsiniz.
Teşekkürler

Ahmet ÖRE
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‘te En Çok Okunan 10 Yazı

* Biletler ve Ulaşım Kartları
* Charles de Gaulle Havalimanı Ulaşımı
* Hayatınızı Kolaylaştıracak Birkaç Fransızca Kelime
* Paris’te Nerede Kalınır? Otel Seçerken Dikkat Etmeniz Gerekenler
* Benlux Tax Free
* Paris’e Ne Zaman Gidilir? Paris’e Gitmek İçin En Uygun Zaman
* Disneyland Paris
* Lüks Outlet: La Vallée Village
* Orly Havalimanı Ulaşımı
* Paris Metrosu

Sosyal Medya Gücü – Takipçi Sayıları

/parisrehberi

/paristenet

/parisrehberi

/paristenettv

Takipçilerle kurulan içten ve samimi iletişimle her
gün düzenli olarak Pariste.Net’in tüm sosyal medya
ağlarından paylaşımlarda bulunulmakta, özellikle
Instagram üzerinden yapılan Instalive canlı
yayınlarıyla
izleyicinin
Paris
sokaklarında
dolaşıyormuş hissini yaşaması, sorularına canlı
yayınlarla anında yanıt alması sağlanmaktadır.
Paris’in herhangi bir köşesinden başlayan bu canlı
yayınlar kimi zaman on dakika, kimi zamansa bir
saat sürebilmektedir.

Takipçilerle Buluşma

Yoğun istek üzerine 5 Mayıs 2019’da, İstanbul’daki
Fransız Kültür Merkezi bahçesinde bir Pariste.Net
Buluşması düzenledik.
Buluşmaya sadece İstanbul’dan değil, Edirne,
Tekirdağ, Erdek, Bandırma ve Ankara’dan da
gelenler oldu.
Katılımcıların profiliyse Pariste.Net’in nasıl seçkin
bir kitleye ulaştığının kanıtı gibiydi.
Yeni buluşmalar için de büyük bir beklenti oluştu.

Okuyucu Yorumları ve daha binlercesi… İyi ki varlar…
Blogunuzu geçtiğimiz hafta üniversitemin
erasmus sonuçları açıklanıp pariste okuma
hakkı kazandığımı öğrendiğimde internette
araştırma yaparken keşfettim.Her gün açıp
açıp orasından burasından okuyorum
keyifle :) Deneyimlerinizi ve bilginizi emek
vererek bize aktardığınız için size teşekkür
etmek istedim. Harika bir kaynak,
şimdiden hevesle bir deftere sizden
öğrendiğim püf noktalarını ve yapmak
isteyebileceklerimi not almaya başladım.
İlham
vermeye
devam
etmeniz
dileklerimle. (Bensu Özçınar)
20-24 Mayıs tarihlerinde kız arkadaşım ile
birlikte 2 kişi Paris seyahati planlıyoruz.
Seyahatimizi
planlarken
web
sitenizden
ve youtube kanalınızdan
sıklıkla faydalandık. Öncelikle bunun için
size çok teşekkür etmek isterim 😊
Konaklamamızı
airbnb
üzerinden
gerçekleştireceğiz.
Aşağıda
linkini
paylaştığım bölgede bir rezervasyon
yaptırdık fakat bölge konusunda size de
bir danışmak istedim. Bölgenin güvenlikli
oluşu ve civarda özellikle akşamları vakit
geçirebileceğimiz küçük, sakin mekanlar
(jazz club, pub vs.) olması tercihimiz
olacaktır. Bölge bildiğiniz bir bölge midir
ve iyi bir seçim yapmış mıyız diye sizin de
fikrinizi almak istedim.
Vakit ayırdığınız için şimdiden çok
teşekkür ederim. (Gökberk Öksüzoğlu)

Aslında resmi bir dil kullanarak bu yazıyı
yazmam gerek fakat, iki aydan beri
neredeyse her gün ya blok yazınızı
okuyor ya da youtube videonuzu
izliyorum ve artık sizi kırk yıldır
tanıyormuşum gibi bir his içerisindeyim.
Bundan dolayı samimi dilimi hoşgörün
lütfen.
Öncelikle nesli tükenen temiz ve özenli
İstanbul Türkçeniz için, blog ve
youtubeda her soruya itinayla cevap
verdiğiniz, veee tabi Paris tanıtımı ve
kılavuzluğuna verdiğiniz müthiş emeğiniz
için ne kadar teşekkür etsem azdır.
(Alper Avcı)
İnsan bir yerde sürekli yaşadığı zaman
beynin rutin çalıştığı bu yüzden de aktif
olmadığı bilimsel bir veridir. Yeni yerlere
gidip, yeni şeyler görmek ve yaşamak ise
beyni muazzam biçimde aktif tutarmış.
Seyahat etmek bu yüzden önemli! Siz de
seyahat ettikçe ufkunuz açılmış.
Ufkunuz
açıldıkça
kendinizi
geliştirmişsiniz. Bu çok güzel bir şey.
Ayrıca site, Paris hakkında bu derece
detaylı bilgiyi veren tek site olması
açısından da nitelikli olmuş. (Yunus
Ersoy)
sansima bu gün paristeyim ;) bu etkinlik
saat kacta basliyordur acaba?
ayrica sizenideki bilgiler sayesinde hic
yabancilik cekmeden bir cok yeri gezme
firsati buldum teşekkürler. (Suat)

Ben yazılarınızı çok beğendiğimi
söylemeden edemeyeceğim.
Kısa süreliğine ikamet ettiğim Paris
sokaklarından ne yazıkki 13 gün içinde
ayrılmak durumundayım. Bu nedenle 2
haftasonuma neler sığdırsam acaba diye
ararken sizin sitenizi buldum. Ve sizi
şiddetle,
güzel
Türkçe'niz,
tatlı
betimlemeleriniz ve ne kadar edebi bir
yönünüz olsa da analitik çizginizi
kaybetmeden
tane
tane
anlatım
formunuzu korumanız nedeniyle tebrik
etmek istedim :) Klavyenize sağlık!
Sevgiler (Ekm)
Sayfalarınız aydınlatıcı,keyifle okunabilen
güzel yönlendirmeler ile dolu.. Bilgilerinizi
paylaştığınız için teşekkür ederiz. İlk Paris
gezimiz için bize yol gösterici olacak.Şubat
ayı son haftası 3 gece için geliyoruz ve sizin
3 günlük programınızdan faydalanmayı
planlıyoruz. Anlatılarınız eşliğinde ve
önerilerinizle
kaybolmadan
gezebileceğimizi umuyorum. Keyifli günler
/ HİS (Handan)
Ekşi Sözlük sayesinde keşfettim sitenizi
ve okurken müthiş bir mutluluk
duyuyorum. Bu muhteşem paylaşımlar
için çok teşekkürler. (Adsız)

52 yaşındaki bir evlat olarak 79 yaşındaki babam benden bir
talepte bulundu. dedi ki oğlum hiç yurtdışına gitmedim, beni paris
ve romaya götür. bir terslik çıkmazsa 9 haziranda 3 günlük paris,
sonrasında da 4 gün roma yapacağız. ikinci gelişim olacak ama siten
sayesinde pekçok yararlı bilgi edindik. teşekkür ediyor gözlerinden
öpüyorum. ha bu arada, oralarda başımız dara düşerse
arayacağımız kişi sensin bilesin. :-)) (Adsız)
Paris’e okumaya gelmiş ama okula gitmeyen oğlumu toparlamak
için neler yapabilirim araştırmasında rastladım size. Fransızcayı
nasıl öğrendiğinizden başladım okumaya, diğerlerine geçmekten
kendimi alamadım. Cafelere “bonjuğ”suz girmeyi deneyimlemiş
biri olarak ilgili yazınız sıcacık ve bilgilendirici. Elinize sağlık. Çok
mutlu bir yaşam dilerim. Yazılarınız beni mutlu etti.
Sevgilerimle (Serpil Sarban)
Web siteniz gayet güzel olmuş ve kendimize çok fazla yararlı bigi
bulduk, size çok teşekkür ederiz böyle bir web sitesi
oluşturduğunuz için. Ben kız kardeşim ile Parisi ziyaret edicem ve
iki otel arasında kaldım, sizin tavsiyeniz nedir acaba? (Enes
Uyanık)
Bu sene 28 Haziran-2 Temmuz arasında Londra'dan Paris'e kızımız
ve torunlarımızla bir gezimiz olacak. Internet'te dolaşırken sizin
sitenize rastladım. Paris konusunda adeta bir ansiklopedi. Sade,
samimi ve akıcı bir dil ile yazılmış. Her konu için bir açıklama var.
Yavaş yavaş okuyorum. Çok teşekkür ederim. (Ertan Şanver)

‘in Gelecek İçin Hedefleri

* Kısa Vadede:

* Paris ve çevresine dair yazılmayı bekleyen 100’ü aşkın yeni konu başlığı
* Yeni Youtube videoları
* Haftada en az 3-4 instalive canlı yayını.

* Orta Vadede:
*
*
*
*
*

Zengin görsel içerikli ve detaylı bir Paris Rehberi kitabı ve / veya Paris’te geçen bir roman
İngilizce ve Fransızca içerik
Mobil uygulama
Fransa’nın diğer şehirleri, diğer zenginlikleri
Yeni rotalar, kaçamaklar, tatil anıları

* Uzun vadede:

* Bilet ve hediyelik eşya satışı için e-ticaret platformu

İşbirliği Örnekleri

Bugüne kadar hiçbir günlük ya da kısa döneme
yönelik ortaklık, reklam ve iş birliği çalışması
yapılmamıştır.
Sadece uzun süreli, arkasında durulabilecek ve
okuyucuya güvenle önerilebilecek kuruluşlarla
anlaşmalar kabul edilmiş olup, tüm bu çalışmalar
başladığı günden bu yana istikrarlı bir şekilde
sürdürülmektedir.

Sponsorluk ve İşbirliği Tekliflerinizi Bekliyor

Ocak 2014’te başladığı yolculuğunda, özverili ve ciddi bir çalışma sonucu ilgiyle takip edilen,
güvenilir ve eşşiz zenginlikteki içeriğiyle Paris hakkında Türkçe yazılmış en değerli referans
noktası haline gelen Paris Gezi ve Yaşam Rehberi Pariste.Net, çalışmalarına güvenle devam
edip, geleceğe dair hedeflerini hayata geçirmek, okuyucularına ve izleyicilerine daha geniş
olanaklar sunabilmek için her türlü sponsorluk ve işbirliği tekliflerine açıktır.
Bu tekliflerin okuyucu ve takipçilerin yararını gözeten, etik ve estetik değerleri ön planda
tutan, güvenilir ve gönül rahatlığıyla arkasında durulabilecek projeler olması önemlidir.
İlginiz ve desteğiniz için şimdiden teşekkürler.
Saygılarımla
Ahmet ÖRE – Paris 2019
ahmet@pariste.net

