AMAÇ
DEİK’in yapısını, vizyon ve misyonunu hedef kitleye duygularla
aktararak harekete geçirici etkiyi yaratmak, ses ve görsel dizimle
DEİK’in etkinliğini ve gücünü büyüme ve gelişme hedefleyen sektör temsilcilerine aktarmak. İş insanları yaşantısını ve duygularını
yansıtan profil ile benimseme algısı yaratarak filmin sonundaki
mesaj ile kurulacak bağı kuvvetlendirmek.

Filme Dayalı PR Stratejisi Önerisi
1-Aşama
Filmin DEİK aracılığıyla uluslararası alanda sektörel bağ kurmuş
bir kişi üzerinden senaryolandırılması.
2- Aşama
Yapılacak lobi çalışması ile Filmin ekonomi alnında düzenlenen
ödül törenlerinde özel ödülle hak kazanması.
3- Aşama
Hedef kitleye yönelik tüm kuruluşların benzeri bu tarz organizasyonlarında DEİK’in gerçek hikayesini anlatarak birebir algı ve
hedef kitle yönlendirilmesini
kolaylaştırmak.

DEİK SENARYO V.8

METİN

GÖRÜNTÜ

bu günlere pek de kolay gelinmedi değil mi?

Bir ofis odasında gece geç saatlerde çalışmaya
devam eden yorgun bir iş adamı.

belki bu kadarını hayal bile etmedin, ama hep de
en iyisini istedin.
uykusuz gecelerin,

Gece bir otel odasında yerde notlar açık A4ler
üzerinde çalışma.

uzayan toplantıların,

Toplantı odası akşam toplantısı

yorgunlukların ,

Kafası araba camına yaslı halde uyuklayan yorgun
bir takım elbiseli iş adamı

muhtemelen kaçırdığın sevinçlerin oldu…

Karısının doğum haberini telefonla alan onu ilk
kez fotoğrafta görmek zorunda kalan bir iş adamı

Parmaklarının ucunda fabrikalara sığmayan
fikirlerin,

Bir fikir geliştirici, bir yazılımcı, mühendis,
önündeki ekranda Python arabirimi

denizleri aşan hayallerin oldu.

Tersanede ya da bir limanda konteynerleri izleyen
bir iş adamı

Umutsuzluğa düştüğünde,

Farklı sektörlerden, farklı üretim alanlarından,
çalışanlar, iş makineleri, balıkçılar.

işler kötü gittiğinde,

makina durma ve ışık kapanma görüntüleri ve
karanlık.

yaptığın en güzel şey...

bir işci bir makinenin kolunu kaldırır, balıkçılar
güneş doğarken ağ atar, aydınlık devam eder.

elini bir ustabaşının omzuna atmış onunla
...asla vazgeçmeden üretmeye devam etmek oldu. yürüyen, mimiklerinden ha gayret az kaldı
dayanalım dediği anlaşılan bir iş adamı.
emeğinle, fikrinle, zorluklarla,

farklı sektörlerden çalışanlar işçiler laboratuvarlar

başarıyla var ettiğin her ne varsa...

tokalaşmalar plaketler

başka bir kıtada o fikirlerle hiç tanışmamış olanlar
var.
Haberin olsun, birileri de dünyanın dört bir
yanında senin için çalışıyor...

Deik çalışmalarından görüntüler görülür,

Sen tüm gücünle yarattığın bu değer için
çalışmaya devam ederken,

Arap, uzakdoğulu, afrikalı, avrupalı kişilerle diyalog
kuran iş adamları görülür.

Emeğin, hayallerin, hedeflerin sınırların dışına
çıkabilsin diye

Ofisinde duvardaki büyük dünya haritasına
karşıdan bakan iş adamı tekrar görünür

Dünya artık bu kadar küçük bir yer..

Farklı sektörlerden genel görüntüler

Ve kıtalar sandığımızdan daha da yakın

Farklı iş alanlarından detaylar

Dünya ekonomisi şekil değiştirirken sınırların
dışına adım atmanın tam zamanı

Gerçek DEİK yönetim kurulu üyelerinden yabancı
kişilerle temas diyalog görüntüleri

Biz elimizden geleni yapıyoruz

Yabancı kişilerle temaslarından detaylar

Şimdi sıra sende!

Filmin ilk bölümlerinde Sektör temsilcilerinden
birinin sonda samimi bir görüşmede DEİK
üyeleriyle görüşmesi ve gülümseme detayı

Dış ekonomik ilişkiler kurulu 1986 yılından bu yana
infografi ya da yazı ya da seslendirme yöntemiyle
Türk özel sektörünün kalkınması için Türkiye’den
DEİK tarafından eklenecek ya da altı çizilecek
dünyanın dört bir yanına köprüler kurarak iş
mesaj
insanlarımızın uluslararası alanda var olmasını
sağlıyor.
Ve şimdi, hepimizin büyük başarılara en çok
ihtiyacı olduğu bu dönemde sınırların ötesine
taşmak isteyen fikirleri arıyor.

infografi ya da yazı ya da seslendirme yöntemiyle
DEİK tarafından eklenecek ya da altı çizilecek
mesaj

PROJE DETAYLAR
Filmler:
•
•
•
•
•

2dk40sn~ dk Uzun Versiyon
1 dk~ Kısa Versiyon
30sn~ TV Reklamı
1dk~ Animasyon
Storyboard

DEİK Kurumsal Film Milestones
Süre : 29 Gün
•

Senaryosunun son haline getirilip Onaylanması: 3 Gün

•

Mekan araştırması, çekim senaryosu, storyboard: 7 gün

•

Prodüksiyon: 7Gün

•

Post Prodüksiyon: 7 Gün

•

Revize: 5 Gün

Referanslar
•

TRT

•

TİKA

•

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

•

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ

•

SOCAR

•

PETKİM

•

PO

•

TÜRKERLER HOLDİNG

•

AKBANK

•

İTO

•

THY

Video Paketi

DEIK Branding Project
© 2018 SWORD BROS. LLC

ÖZELLİKLER

Kimler için uygun
Dijital Kampanya Paketi

STANDARD

PROFESSIONAL

COMPREHENSIVE

★★★

★★★★

★★★★★

Küçük ölçekli işketmeler

Orta ölçekli işketmeler

Büyük ölçekli işketmeler

✔

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

Fotoğraf rötuşlama
Tipografik düzenlemeler
Banner tasarımı

10

Bröşür tasarımı | sayfa sayısı

20

✔
✔
✔

Animasyonlu banner tasarımı
Kampanya fikirleri ve sloganlar için beyin fırtınası
Yazım ve İmla Denetimi (3 Dilde)

Video Paketi
Sınırlı grafik elemanları ile hareketli grafik üretimi

✔
✔

✔
✔

✔
✔

Video Sunum Yapımı (saniyeye kadar)

120

180

300

✔

✔

2

5

✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Grafik elemanların tasarımı

1
✔

Seslendirme Dili
Seslendirme
Logo ayrıştırma ve birleştime simgelerin yaratılması

✔

Instagram Özel Video Tasarımı
Video düzenleme & mixing
Soyal Medya Video versions(Facebook, Youtube…etc)

✔
✔
✔

Social Ağlar Video Danışmanlık
Video SEO

✔

Kurumsal Logo Animasyonu
Kurumsal Reklam 2dk40sn~
Kurumsal Reklam 1dk~

✔

1 Dk~ infoGrafik Animasyon
TV Reklam 30 sn~

✔
✔
✔

Özgün Reklam Müziği
Ülke/Bölge özel çekim

✔
✔

Casting
Storyboard
Video Prodüksüyon

Fiyat
Support
E-mail Support 3 Months
Telephone Support
7/24 Support
Consulting 3 Months

www.swordbros.ru

₺37,000

₺285,000

₺373,000

✔
✔

✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔

© 2018 by SWORD BROS.

our awards

16

8

40
total

altın örümcek

w3 awards

awards

2

8
5

1

dawey
awards

+ istanbul
Head Office

Libadiye Cad. Somuncu Baba Sk.
No: 50/2 34704
İstanbul / TURKEY
+90 850 811 25 30

+ manisa
R&D Department

Muradiye Mah. CBÜ. Teknoloji
Geliştirme Merkezi No:22 / B206
Manisa / TURKEY
+90 850 811 51 21

+ moscow

SWORD BROS. Global Office

contact

Moscow Embankment Tower
10 Presnenskaya
Naberezhnaya Block C, 123317
Moscow / RUSSIA
+7 495 463 17 27

thank you.

