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İşin Tanımı:
Koronavirüs salgını önlemleri nedeniyle 3 Temmuz 2020 tarihi itibariyle online olarak
gerçekleşecek 17. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı’nın (İÖK 2020) çatı teması kapsamında
hazırlanacak tüm iletişim tasarımları, materyalleri, sosyal medya içerikleri ve filmlerin
hazırlanması işleri.

Hizmet Detayı:
1. Strateji ve konsept; Eğitimde İyi Örnekler Konferansı’nın online olarak
gerçekleşebilmesi için iletişimlerin planlanması, takip edecek tüm iletişim çalışmalarına
yön verecek içgörülerin ve yönlendirmelerin belirlenmesi, strateji 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,
2. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı teması kapsamında yaratılan strateji ve konsepti
hayata geçirecek yaratıcı fikirlerin bulunması, konferans boyunca yayımlanacak video
postların ve canlı yayınların tüm yapım süreçlerinin yönetilmesi, animasyon olmayan
filmlerin kurgusunda ERG ekibinin desteklenmesi, tüm filmlerin, video postların ve
canlı yayınların ayrıştırıcı özelliklerinin belirlenmesi, müzik, intro, outro ve KJ’lerinin
hazırlanması,
3. Yapımı gerçekleşecek, süresi 2 dakikayı geçmeyecek 4 animasyon filmin kurgu, akış,
senaryo yazımı ve diğer ön prodüksiyon hazırlıkları, prodüksiyondan doğacak dublaj,
seslendirme, animasyon ve montaj gibi unsurların yanı sıra çizer, ses sistemi, stüdyo ve
kurguya kadar tüm aşamaların yönetimi,
● Filmler Türkçe seslendirmeli, Türkçe diyaloglu, altyazılı ve müzikli olacaktır.
4. Teaser ve countdown niteliğinde 2 filmin müzik vs. gibi tüm unsurlarıyla yapımının
gerçekleşmesi,
5. Post prodüksiyon faaliyetlerini kapsayan tüm çalışmaların (offline-online kurgu, stok
müzik, stüdyo miksaj vb.) sağlanması,
6. Online konferansın sosyal medya planının hazırlanarak, plan dahilindeki tüm statik ve
video postların hazırlanması; konferansın iletişim kampanyasını desteklemek için
hazırlanacak yaratıcı materyallerin üretilmesi,
7. Konferansın iletişim kampanyası kapsamında gerçekleşecek tüm uygulamaların,
Ekşisözlük’te sponsorlu içerik ve Twitter’da Trend Topic uygulamaları dahil olmak
üzere medya planlaması,

Tasarım ve Uygulamaları yapılacak malzemeler;
● Eğitimde İyi Örnekler Konferansı afişleri,
● Sosyal medya postları,
● Kitapçık tasarımı,
● Eğitimde iyi örnekler arasında yer alan poster sunumları için tasarım
şablonu,
● Açış etkinliği, paneller, atölyeler ve diğer etkinlikler için tasarım
şablonları
● Yerel Çalıştaylar için;
○ Program tasarımı,
○ Oturum tabelası ve sınıf numarası tasarım şablonu,
○ Yaka kartı tasarımı,
○ Tişört, çanta, dosya, yönlendirmeler için oklar ve numaralar
8. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı teması kapsamında tüm sosyal medya hesaplarında
ve web sitesinde kullanılacak banner, görsel ve grafiklerin tasarlanması ve
boyutlandırılması,
9. Filmde müzik kullanılacaksa ücretsiz müzik kullanılması ve telif hakkı sorununun
olmaması gerekmektedir. Bundan dolayı ajansa ayrıca ödeme yapılmayacaktır.
10. Ajans filmde kullanılan görsel veya işitsel tüm materyaller ile ilgili hak sahiplerinden
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında alması gereken tüm izinleri aldığını,
alınmaması halinde Eğitim Reformu Girişimi’nin hiçbir yükümlülük ve sorumluluğu
olmadığını kabul eder. Eğitim Reformu Girişimi’nin katılımcının tüm hak sahiplerinden
ilgili izinleri almaması nedeniyle herhangi bir zarara uğraması halinde uğradığı zarar,
ilgili katılımcıya rücu edilecektir.
11. Ajans, 2020 yılı bitimine kadar proje kapsamında hizmet vermeye devam edecektir.

