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‘KALPTEN GERDANLIK’ adlı sinema filmi “MERSİN’’ ili ve ilçelerinde çekimleri bitmiş olan, 3 Mayıs 2019 

  
 tarihinde tüm illerde vizyona girmek üzere, İstanbul Film Stüdyolarında hazır konuma ge�rilmiş�r. 

  
Filmin teması “İŞLENEN CİNAYETLERİ” konu alarak doğrular ve yanlışların seçimini izleyiciye bırakmaktadır. 

Filmin içeriğinde,  kişilik haklarına yönelik saygılı olunarak, amacı dışına çıkılmamış�r

Filmin içeriğinde,  kurum ya da kuruluşlara yönelik hiçbir siyasal propaganda – anlaşma dışı reklam vb. 
bulunmayacak�r .

Filmin içeriğinde, tarafsız olarak konu ve olaylar işlenmiş�r. 

Filmin hizmet alanları; eği�m, kültür, sosyal sorumluluk ve filme maddi ya da manevi destek veren, kurum, 
kuruluş, firma, kişi ya da kişilere ve tüm sponsorlara yönelik “Sözleşme ” kuralları çerçevesinde tanı�m ve 
reklâmlarına yer verilecek�r.

Bu filmin içerisinde tüm emeği, katkı ve desteği olan kurum, kuruluş, firma, kişi ya da kişiler ve tüm 
sponsorlara yönelik, Filmin son jeneriğinde ayrıca logo - teşekkür yazısı bulunacak�r. 
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KALPTEN GERDANLIK

A Film By 

Sultan Nil
TURAN



KALPTEN GERDANLIK

Kansere Farkındalık Yaratmak Adına 

Sübliminal Mesajlar İçerdiği İçin Desteği



T.C 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığın’dan alınan 
onay belgesi sayesinde, sponsor olan firma, maddi desteğinin %100'ünü 

Kurumlar Vergisi’nden düşebilecektir.

2- Sponsor olan firma almış olduğu yükümlülüğün farkına varmadan bir ödemede bulunmaz. Ödeme
    yapılmadan fatura kesilir Firmanın yararına sunulur. Firma Bakanlık Onayı ile birlikte verdiği maddi desteği
    matrahından düşerek firmanın reklamını devlet güvencesinde en iyi şekilde sağlar. 

3- Ana sponsor olan firma çekimler başlamadan önceki çalışmalardan filmin yayına kadar olan sürede 
   ön plana çıkartılarak filmin sonunda yapılacak olan galada ve sinema salonları bilboard ve afiş çalışmalarında
   ayrıca ana haber bültenlerinin yanı sıra görsel ve görüntülü basında fragmanlarda öne çıkartılmak üzere 
   yapımcı firma ile anlaşır. 

4- Maddi destek sağlayan firmanın bilgisi olmadan senaryoda değişiklik ve ayrımcılık içeren hususlara yer verilmez.

5- Maddi destek sağlayan firmaya filmin sonunda belirlenen miktar kadar CD-DVD ve filmin afişi hediye edilir.

                     SPONSOR FİRMANIN YARARLARI
- Kurumsal imaj yada markalarının tanıtımını yaparlar.
- Kendi değerlerine ve faaliyet alanına doğrudan uyan projelere destek vererek hedef kitlelere farklı
  bir kanalla ulaşmış olurlar.
- Bu desteği iletişim aracı olarak kullanmanın yanı sıra kurumsal süreçlerini de gerçekleştirmiş olurlar. 
- Kurumun dışardaki imajını güçlendirmekle kalmayıp kurum içinde de bir birliktelik oluşmasına olanak
  sağlar, şirket kültürünün gelişmesinde de etkili olur.
- Kültür sanat etkinliklerinin toplum için önemini vurgulayarak, bir örnek teşkil ederler ve toplumsal 
   kalitenin yükselmesine ön ayak olurlar.

SPONSOR OLAN FİRMANIN AVANTAJLARI



             CO SPONSORLUK
- Görsel medyada ve basın bültenlerinde teşekkür.
- Gazete İlanlarında.
- İnternet sayfalarında ve facebook, twitter gibi özel paylaşım sitelerinde.
- Filmin broşürünün arka kapağında.
- Gala gecesi davetiyelerinde.
- Galada sahnede.
- Basın toplantılarında.
- Filmin son jeneriğinde 3 saniye olmak üzere ve filmin VCD. DVD kopyalarında
  arka jenerikte logo gösterim imkanı sunulur.
- Diğer Cd Sponsor firmalarla birlikte toplu olarak logo ve isim kullanılarak
   etkili reklam ve tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilmiş olunur.

*Şartlar karşılıklı görüşmelerle belirlenecektir.
* Telif Miktarına göre firma logoları arasında boyut sıralaması yapılacaktır.



ANA SPONSORLUK
Ana sponsorlukta sunulan imkanlar aşağıdaki gibidir.
 
1) MEDYADA
- Bilboard ve afişlerde.
- İnternet sayfasında banner ve link olarak.
- Ana sponsor logosunun veya isminin tek başına kullanılmasıyla günde milyonlarca kişiye
  ulaşma imkanı. (İnternet sitesinin adresi email olarak insanlara ulaşacak sinema ile ilgili web 
  sayfalarında yer alacak her türlü broşür ve tanıtım afişinde yer alacak.)
- Gazete ilanlarında, (sol veya sağ alt köşelerde görünür vaziyette)
- Basın bültenlerinde (...nin işbirliğinde ibaresiyle) basın toplantısı yapılacak bizimle işbirliği
  yapan firmalar şeklinde isim geçirilecek, ayrıca toplantıda veya her basın açıklamasında isim
  geçilecek)
- Radyo ve TV programlarında.
- Ana sponsor firmanın isim kullanılarak bir günde 5 milyon kişiye ulaşma imkanı

2) BASILI MALZEMELERDE
- Gala gecesi davetiyelerinde.
- Filmin broşürünün arka kapağında
- Ana sponsor firmaya tek başına büyük bir yer verilerek reklam yapma olanağı sağlanır.

3) MEKANLARDA
- Basın toplantılarında sözlü yada tek başına bez afişte
- Gala gecesinde sahnede tek başına logo kullanılarak.
- Filmin tanıtımıyla ilgili toplantı yada kokteyl gibi PR desteği sağlanabileceği gibi müşteri
payı ve VİP davetiyelerini aynı mekanda toplayıp imaja yönelik aktiviteler gerçekleştirilmiş  olunur

4) FİLMİN İÇİ
- Filmin giriş ve son jeneriğinde logo ve isim olarak (10 saniye) 
- Filmin DVD ve VCD bölümlerinde ve uçaklarda Ana sponsor firmanın isteğine bağlı olarak ve masrafların
firma tarafından karşılanması şartı ile gala gecesinde stand açma imkanı sağlanabilir.
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