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İşin Tanımı:    
 
9 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştireceğimiz 17. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı’nın 
netleşen teması kapsamında tüm tasarım, konferans alanı giydirmeleri ve iletişim materyalleri, 
sosyal medya içeriklerinin hazırlanması ve film hizmeti işleri. 
 
 
 
Hizmet Detayı 
 

1. Strateji; Eğitimde İyi Örnekler Konferansı teması kapsamında oluşturulacak 
kampanyanın yaratıcı iletişim stratejisinin oluşturulması, takip edecek tüm iletişim 
çalışmalarına yön verecek içgörülerin ve yönlendirmelerin belirlenmesi,  

 
2. Konsept; konferans stratejisi doğrultusunda üretilecek fikirlerin görselleştirilmesi için 

yaratıcı tasarım evreninin oluşturulması, bu evrenin genel çerçevesinin, tasarım dilinin 
ve tasarımların nasıl çoğaltılacağına dair kurallar bütününün oluşturulması, içerik 
fikirlerinin bu konsepte göre görselleştirilmesi,  

 
3. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı teması kapsamında yaratılan strateji ve konsepti 

hayata geçirecek film fikirlerinin bulunması, kurgu, akış ve senaryoların yazılması, 
filmlerin ayrıştırıcı özelliklerinin belirlenmesi, 
 

4. Çekimi gerçekleşecek, süresi 2 dakikayı geçmeyecek 4 filmin üretimi sırasında ortaya 
çıkacak her türlü ön prodüksiyon hazırlığı ve diğer faaliyetlerin (prodüksiyondan 
doğacak dublaj, seslendirme, animasyon ve montaj gibi unsurların yanı sıra oyuncu, ses 
sistemi, stüdyo ve kurguya kadar tüm aşamalar) yönetiminin sağlanması, 
 

● Mekan ve oyuncu bedelleri sözleşmeye dahil değildir. 
● Filmler Türkçe seslendirmeli, Türkçe diyaloglu, altyazılı ve müzikli olacaktır. 

 
5. Masaüstü olarak hazırlanacak, süresi 1 dakikayı geçmeyen 3 filmin grafiklerinin 

hazırlanması ve uygulaması, 
 

6. Post prodüksiyon faaliyetlerini kapsayan tüm çalışmaların (offline-online kurgu, stok 
müzik, stüdyo miksaj vb.) sağlanması, 
 

7. Prodüksiyon faaliyetlerinden doğacak her türlü ulaşım, konaklama, catering 
hizmetlerinin karşılanması, 
 

8. Konferans teması kapsamında konferans günü ve alanı için yapılan tüm uygulamaların 
konsepte uygun olarak tasarlanması, 
  
 Tasarım ve Uygulama yapılacak malzemeler; 

● Eğitimde İyi Örnekler Konferansı afiş fotoblok, 
● Sosyal medya fotoblok, 



● Kitapçık tasarımı, 
● Program tasarımı, 
● Oturum tabelası ve sınıf numarası tasarım şablonu, 
● Yaka kartı tasarımı, 
● Tişört, çanta, dosya, yönlendirmeler için oklar ve numaralar 
● Etkinlik esnasında doğabilecek tasarım ve uygulamalar, 

 
9. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı teması kapsamında tüm sosyal medya hesaplarında 

ve web sitesinde kullanılacak banner, görsel ve grafiklerin tasarlanması ve 
boyutlandırılması, 

 
10. Ajans, 2020 yılı bitimine kadar proje kapsamında hizmet vermeye devam edecektir. 


