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5 yılda 300’e yakın film gösterimi.
     30.000’in üzerinde izleyici.
          500’e yakın sanatçı ve basın mensubu ağırlandı.
              100’e yakın yan etkinlik.
                   

KAYSERİ ULUSLARARASI
 FİLM FESTİVALİ

 2018

BİZ KİMİZ ?



Basın Toplantıları 
Açılış ve Kapanış Törenleri 
Sponsorluk Plaket Töreni

Film Gösterimleri 
Söyleşiler

Atolyeler Sergiler Konserler

Şehir Gezisi            Film Galaları

Neler Oluyor ?



   852 yazılı basın haberi.
      131 görsel basın haberi.
         100’e yakın basın mensubunun ağırlanması.
            5 yılın sonunda Google arama motorunda 
             828.000 sonuç. 

Yazılı ve Görsel Basında Biz
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Yazılı Basın Tv



Basılı materyallerde;
• Festival afişinde diğer sponsorlardan ayrıcalıklı olarak logosunun daha büyük ölçekte kullanılması
• Festival kataloğunda ilan
• Festival kataloğunda diğer sponsorlardan ayrıcalıklı olarak logosunun daha büyük ölçekte kullanılması
• Festival program çizelgesinde diğer sponsorlardan ayrıcalıklı olarak logosunun daha büyük ölçekte kullanılması
• Festival web sitesinde diğer sponsorlardan ayrıcalıklı olarak logosunun daha büyük ölçekte kullanılması
• Festival basın toplantısı, açılış ve ödül töreni davetiyelerinde logosu
Medyada;
• TV’lerde günde 1 kez yayınlanan festival teaserında logosu
•  Web sitesinde logo kullanılması
• Basın bültenlerinde ismi ve logosu

Festival mekanlarında;
• Basın toplantısının yapıldığı mekan; açılış ve kapanış törenlerinin düzenlendiği salon; sinema salonları;
sergi, panel, atölye gibi festival etkinlik mekanları; festival restoranları ve festival otellerinde yer
alacak roll-up, kırlangıç vb. basılı materyallerde logosu
• Billboard, durak raketi ve vinil afiş vb. şehir içi tanıtımlarda logosu
• Her seansta, filmlerin öncesinde gösterilen festival teasırında logosu
• Basın toplantısı, açılış ve ödül törenlerinde sunucu metinlerinde sponsorluğunun vurgusu.
• Her seansta, filmlerin öncesinde reklam filminin gösterilmesi
• Şehir merkezinde bulunan 3 dev ekranda yayınlanacak olan teaserda logosu
Diğer;
• Açılış töreninde teşekkür plaketi sunulacaktır
• Ödül töreninde ödül takdimi yapabilecektir
• Festival süresince firma yetkililerine 2 double 2 single oda tahsisi
• Akşam yemeklerinde vip konuklarında yer aldığı protokol masasında yer alabilecektir
• Açılış ve ödül törenleri için 30 adet çift kişilik davetiye
• Tüm filmlere ve etkinlik alanlarına giriş için 40 adet yaka kartı

100.000 TL + KDV

Ana SponsorlukSPONSORLUKLAR
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 FİLM FESTİVALİ

 2018

Festival mekanlarında;
• Basın toplantısının yapıldığı mekan; açılış ve kapanış törenlerinin düzenlendiği salon; sinema salonları;
sergi, panel, atölye gibi festival etkinlik mekanları; festival restoranları ve festival otellerinde yer
alacak roll-up, kırlangıç vb. basılı materyallerde logosu
• Billboard, durak raketi ve vinil afiş vb. şehir içi tanıtımlarda logosu
• Her seansta, filmlerin öncesinde gösterilen festival teasırında logosu
• Basın toplantısı, açılış ve ödül törenlerinde sunucu metinlerinde sponsorluğunun vurgusu.
• Her seansta, filmlerin öncesinde reklam filminin gösterilmesi
• Şehir merkezinde bulunan 3 dev ekranda yayınlanacak olan teaserda logosu
Diğer;
• Açılış töreninde teşekkür plaketi sunulacaktır
• Ödül töreninde ödül takdimi yapabilecektir
• Festival süresince firma yetkililerine 2 double 2 single oda tahsisi
• Akşam yemeklerinde vip konuklarında yer aldığı protokol masasında yer alabilecektir
• Açılış ve ödül törenleri için 30 adet çift kişilik davetiye
• Tüm filmlere ve etkinlik alanlarına giriş için 40 adet yaka kartı

60.000 TL + KDV

Basılı materyallerde;
• Festival afişinde logosu
• Festival katalogunda ilan
• Festival katalogunda logosu
• Festival program çizelgesinde logosu
• Festival web sitesinde logosu
• Festival basın toplantısı, açılış ve ödül töreni davetiyelerinde logosu
Medyada;
• Web sitesinde logo kullanılması

Ödül Sponsorluğu SPONSORLUKLAR



40.000 TL + KDV

Basılı materyallerde;
• Festival afişinde logosu
• Festival katalogunda ilan
• Festival katalogunda logosu
• Festival program çizelgesinde logosu
• Festival web sitesinde logosu
• Festival basın toplantısı, açılış ve ödül töreni davetiyelerinde logosu
Medyada;
• Web sitesinde logo kullanılması

Festival mekanlarında;
• Basın toplantısının yapıldığı mekan; açılış ve kapanış törenlerinin düzenlendiği salon; sinema salonları;
sergi, panel, ötelye gibi festival etkinlik mekanları; festival restoranları ve festival otellerinde yer
alacak roll-up, kırlangıç vb. basılı materyallerde logosu
• Billboard, durak raketi ve vinil afiş vb. şehiriçi tanıtımlarda logosu
• Her seansta, filmlerin öncesinde gösterilen festival teasırında logosu
• Basın toplantısı, açılış ve ödül törenlerinde sunucu metinlerinde sponsorluğunun vurgusu
• Her seansta, filmlerin öncesinde reklam filminin gösterilmesi
• Şehir merkezinde bulunan 3 dev ekranda yayınlanacak olan teaserda logosuyla
Diğer;
• Açılış töreninde teşekkür plaketi sunulacaktır
• Festival süresince firma yetkililerine 1 double 1 single oda tahsisi

Etkinlik Sponsorluğu SPONSORLUKLAR



30.000 TL + KDV

Hizmet Sponsorluğu SPONSORLUKLAR

Basılı materyallerde;
• Festival afişinde logosu
• Festival katalogunda ilan
• Festival katalogunda logosu
• Festival program çizelgesinde logosu
• Festival web sitesinde logosu
Medyada;
• Web sitesinde logo kullanılması

Festival mekanlarında;
• Basın toplantısının yapıldığı mekan; açılış ve kapanış törenlerinin düzenlendiği salon; sinema salonları;
sergi, panel, ötelye gibi festival etkinlik mekanları; festival restoranları ve festival otellerinde yer
alacak roll-up, kırlangıç vb. basılı materyallerde logosu
• Billboard, durak raketi ve vinil afiş vb. şehiriçi tanıtımlarda logosu
• Her seansta, filmlerin öncesinde gösterilen festival teasırında logosu
• Şehir merkezinde bulunan 3 dev ekranda yayınlanacak olan teaserda logosuyla
Diğer;
• Festival süresince firma yetkililerine 1 single oda tahsisi
• Açılış ve ödül törenleri için 5 adet çift kişilik davetiye
• Tüm filmlere ve etkinlik alanlarına giriş için 5 adet yaka kartı



Festival mekanlarında;
• Basın toplantısının yapıldığı mekan; açılış ve kapanış törenlerinin düzenlendiği salon; sinema salonları;
sergi, panel, atölye gibi festival etkinlik mekanları; festival restoranları ve festival otellerinde yer
alacak roll-up, kırlangıç vb. basılı materyallerde logosu
• Billboard, durak raketi ve vinil afiş vb. şehir içi tanıtımlarda logosu
• Her seansta, filmlerin öncesinde gösterilen festival teasırında logosu
• Basın toplantısı, açılış ve ödül törenlerinde sunucu metinlerinde sponsorluğunun vurgusu.
• Her seansta, filmlerin öncesinde reklam filminin gösterilmesi
• Şehir merkezinde bulunan 3 dev ekranda yayınlanacak olan teaserda logosu
Diğer;
• Açılış töreninde teşekkür plaketi sunulacaktır
• Ödül töreninde ödül takdimi yapabilecektir
• Festival süresince firma yetkililerine 2 double 2 single oda tahsisi
• Akşam yemeklerinde vip konuklarında yer aldığı protokol masasında yer alabilecektir
• Açılış ve ödül törenleri için 30 adet çift kişilik davetiye
• Tüm filmlere ve etkinlik alanlarına giriş için 40 adet yaka kartı

• Festivalimiz uluslararası kısa film ve 
uluslararası belgesel film yarışmaları 
düzenleyerek çok daha geniş kitlelere 
ulaşacaktır. 

• Festivalimiz ulusal uzun metraj film 
yarışması düzenleyerek milli sinema 
akımını destekleyecek ve güçlenmesini 
sağlayacaktır.

• Festivalimiz Kayseri konulu senaryo 
yarışması düzenleyerek ilk ikiye giren 
senaryoların Büsam Film Akademisi 
desteği ile çekilmesini sağlayacaktır.

• Festivalimiz, altıncı yılında da değerli 
oyuncuları, yönetmenleri, yazarları, 
akademisyenleri, basın mensupları altı 
gün boyunca Kayseri’de ağırlayacaktır.

• Festivalimize gelen konuklara şehri-
mizi gezdirerek Kayseri’nin tarihi, kül-
türel ve doğal güzellikleri tanıtılacaktır.
 

• Festivalimiz, her yıl olduğu gibi açılış 
ve gala gecesinde Türk Sinemasına 
emek vermiş sanatçıları ‘’Sinemanın 
Çınarı’’ özel ödülü ile onur’e edecektir.

KUFF’TA BU SENE



Festival mekanlarında;
• Basın toplantısının yapıldığı mekan; açılış ve kapanış törenlerinin düzenlendiği salon; sinema salonları;
sergi, panel, atölye gibi festival etkinlik mekanları; festival restoranları ve festival otellerinde yer
alacak roll-up, kırlangıç vb. basılı materyallerde logosu
• Billboard, durak raketi ve vinil afiş vb. şehir içi tanıtımlarda logosu
• Her seansta, filmlerin öncesinde gösterilen festival teasırında logosu
• Basın toplantısı, açılış ve ödül törenlerinde sunucu metinlerinde sponsorluğunun vurgusu.
• Her seansta, filmlerin öncesinde reklam filminin gösterilmesi
• Şehir merkezinde bulunan 3 dev ekranda yayınlanacak olan teaserda logosu
Diğer;
• Açılış töreninde teşekkür plaketi sunulacaktır
• Ödül töreninde ödül takdimi yapabilecektir
• Festival süresince firma yetkililerine 2 double 2 single oda tahsisi
• Akşam yemeklerinde vip konuklarında yer aldığı protokol masasında yer alabilecektir
• Açılış ve ödül törenleri için 30 adet çift kişilik davetiye
• Tüm filmlere ve etkinlik alanlarına giriş için 40 adet yaka kartı



www.altincinarfestivali.com
info@altincinarfestivali.com

0352 437 70 10

Kiçiköy Mah. Ali Saip Paşa Cad. No:18
Yücel Çakmaklı Film Atölyesi
Anadolu Sinemacılar Derneği

Talas / Kayseri


