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Rüsselsheim, Eylül 2008

Yaklaşık bir yıl önce bu şekilde Rüsselsheim 2020 şehir kalkınma programı hakkında bilgi vermiştik. Size o
zaman altı farklı gelecek resmi çizmiştik. Hedeflerden bir tanesine göre Rüsselsheim çok yönlü, yenilikçi bir
şehir ve ağırlık noktası otomobil ekonomisinin geliştirilmeye devam edilmesi konusunda büyük bir adım atmış
bulunuyoruz.
Adam Opel’in buluş ruhu otomobil endüstrisindeki dönüşüme rağmen halen Rüsselsheim’da hissedilmektedir.
Eskiden Rüsselsheim özellikle otomobil üretimi ile tanınıyordu. Bugün şehrimiz artık araştırma, geliştirme ve
Opel, Chevrolet gibi dünya markalarının tasarımı konusunda Almanya’nın en önemli merkezlerinden biri haline
gelmiştir. General Motors, Hyundai, Kia ve Saab.
Yeni Opel Insignia burada, Rüsselsheim’da imal edilmektedir. Şehrin sakinlerine Opel ile birlikte
22.09.2008 tarihinde tanıtılmıştır. Ekim sonuna kadar Rüsselsheim’da ihtisas dünyasına da uluslararası
düzeyde tanıtılmaya devam edecektir. İlk defa bu tür bir sunum yurtdışında değil, Rüsselsheim’da gerçekleşti!
Mutlaka Rüsselsheim’da her yere asılan afişleri görmüşsünüzdür. Rüsselsheim’da oturan veya işyeri olan
vatandaslar şehrimizin reklamını yapıyorlar. Fotoğraflar Rüsselsheim’da bir Rüsselsheim’lı fotoğrafçı
tarafından çekilmiştir.
Ancak biz, sadece Rüsselsheim 2020 ile belirlenen „otomobil merkezi“ doğrultusunda gelişme göstermiyoruz.
Afiş kampanyası Rüsselsheim’in aileler için bir ikametgah yeri olduğunu ve enternasyonal bir şehir olduğunu
100’den fazla ülkeden gelen insanlara da kucak açtığımızı göstermektedir.
Rüsselsheim bu şekilde kendisini geniş bir kamuya sahip geleceğin merkezi olarak tanıtmaktadır.
Güncel afiş kampanyasına ait bilgiler ve planlanan etkinlikler ile ilgili detaylı bilgiler iç sayfalarda yer almaktadır.
www.wirtschaftsservice-ruesselsheim.de E- kartlar (E-Cards) bütün afiş motifleri ile yer almaktadır.

Rüsselsheim 2020 şehri harekete geçirmektedir.

2020
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rüsselsheim 2020
Rüsselsheim için afişler ve Rüsselsheim den afişler.

Otomobil tasarımlarının şehri
Rüsselsheim’da genç
tasarımcılar da var. Büyük
markalar Rüsselsheim’daki yerli
gelişim ve tasarım merkezlerinin
yaratıcı potansiyeline de önem
veriyor. Ve başarılı tasarımcılar
kesinlikle sadece erkeklerden
oluşmamakta!

Sayısız büyük duvar afişlerinde şehrimizin
en önemli özellikleri altı farklı motif ile
gösterilmektedir, otomobil merkezi alanındaki
en önemli şehirlerden birisi ve ailelerin, farklı
ülkelerden gelen insanların yaşamasına uygun
bir yer olarak gőstermektedir.

Bütün afişler Rüsselsheim vatandaşlarını
yansıtıyorlar. Fotoğraflar Rüsselsheim’lı
bir fotoğrafçı tarafından çekilmiştir, adı
da Frank Hüter. „Fotomodeller“ i1e satisa
acik günü 12 Ekimde Pazar yerinde
tanişabilirsiniz.

Otomobil konusunda fikirler şehri
Rüsselsheim’ın sloganı “gelenek
olarak yenilik” İster yarış arabası,
ister adapte edilebilir farlar
olsun yeni Insignia ‘da:
Fikirler Rüsselsheim’dan çıktı.

Fikir yarışması
„Benim Rüsselsheim 2020’im“
Otomobil açısından
beceriler şehri
Rüsselsheim gibi pek az şehir
otomobil ile ilgili bu kadar çok
deneyim ve eski geleneklere
sahiptir. Dünya markaları
burada rahatlıkla tanıtım
yaparken, Rüsselsheim
merkezinin avantajlarından
faydalanmayı da seviyorlar.
Rüsselsheim’da geleceğinizi nasıl hayal ediyorsunuz?
Sizin için geleceğe yönelik en önemli proje ne olabilir?
„Rüsselsheim 2020“ durgun değildir, Sizin yeni fikirlerinizle yaşar.
Fikir yarışması Şarap gününde, Pazar günü başlayacaktır.

Otomobil açısından
geleceğin şehri
Gelecek teknolojileri
sadece otomobil
üreticileri tarafından
geliştirilmez.
Rüsselsheim’daki meslek
yüksek okulunun aydın
beyinleri zaten önceden
düşünüyorlar.
Afişimiz FH yarış ekibini
göstermektedir.

Bu ve diğer bilgileri aşağıdaki Internet
adresinden okuyabilirsiniz.
www.wirtschaftsservice-ruesselsheim.de

Enternasyonal şehir
100’den fazla ülkenin insanı
Rüsselsheim’da yaşıyor
ve çalışıyor. Bu da şehri
renklendiriyor ve kültürel çok
çeşitligi de beraberinde
getiriyor, bunu afişimizdeki
renklerde gösterbiliyor.

Rüsselsheim’da bundan sonra ne olacak?
Sizi sürekli olarak şehir kalkınmasının son durumu hakkında
bilgilendireceğiz.

“Rüsselsheim 2020” aksiyonlarının detaylarını basından takip
edebilirsiniz, ayrıca bilgi afişlerimiz ve çevrimiçi olarak da
aşağıdaki Internet adresinden bulabilirsiniz.
www.ruesselsheim2020.de

Şehirdeki “aile buluşması”
“Aile buluşması” için Rüsselsheim’daki tek alan bol ormanlik ortami
değil, ayrrı tüm yaş gruplari için
çeşitli spor aktiviyetleri ve fitnnes
gibi değisiklikler sunulacaktir..

