
ÜNİTESİ                        : SATIN ALMA 
 
SAYI                              : 2011/3935 
 
KONU                           : AJANS HİZMETİ ALIMI 
 
SON BAŞVURU TARİHİ : 22.02.2011 
 
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2011 yılına ait Ajans Hizmeti alımı yapılacaktır.  
Bu işle ilgili olarak firmanızdan 22.02.2011 tarihi Salı günü saat 15.00’e kadar kapalı zarf 
usulü ile teklif istenmektedir.Teklifler İstinye Mah. Daruşşafaka Cad No:45 Kat.2 adresinde 
Mukim Türkiye Futbol Federasyonu Satın Alma müdürlüğüne teslim edilecektir. 
İşle ilgili detaylı bilgi 0533 9661788 nolu telefondan veya elifkof@tff.org mail adresinden 
alınabilir. 
 
İŞE AİT DETAY BİLGİLER: 
 

*  Kurum kimliğinin hazırlanması (revize edilmesi), geliştirilmesi ve uygulama örneklerinin 
hazırlanması (logo, amblem, antetli, zarf, dosya,poşet, cd zarfı,kartvizit,sunum dosyaları 
vb.)  
 
* Reklam verenin sürekli kullanımında olan basılı malzemelerinin tasarımlarının yapılması 
ve tasarım uygulamalarının koordinasyonu (broşür, maç bileti, afiş, kitapçık, maç 
programı, davetiye, diploma, sertifika,tebrik kartları vb.) 
 
* Reklam verenin kullandığı 3 boyutlu malzemeleri tasarlamak ,üretiminin takibini 
yapmak (ödül, plaket, kupa, madalya, reklam panosu vs.) 
 
* Reklam verenin tanıtım faaliyetlerini anlatmak için hazırlayacağı süreli veya düzenli 
yayınların tasarımını yapmak ve üretimini takip etmek. (almanak, albüm,tff talimat, statü 
kiti, dergi, bülten, statü kitapçığı, faaliyet raporları vb.) 
 
* Dönemsel reklam ve tanıtım kampanyaları tasarlamak, oluşturmak ve önermek, 
 
* Reklam mecraları için basın ilanları, outdoor ilanları tasarlamak, radyo, tv, sinema 
reklamları, tanıtım için film senaryolar hazırlamak ve üretilmesinin koordinasyonunu 
sağlamak, 
 
* Alternatif mecra önerileri geliştirmek, fuar stantları tasarlamak, lansman, relansman, 
yıllık event takvimi gibi konularda projeler geliştirmek, 
 
* Özel promosyon malzemeleri tasarlamak ve üretiminin koordinasyonunu sağlamak. 
 
* Her türlü eventlerin tasarım uygulamaları (maç organizasyonları,genel kurul, kura 
çekimleri, seminerler, toplantılar vb.) 
 
*Tüm TFF markalarının, kimliklerinin takibi 
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*TFF ve diğer ürünlerin sponsorlar tarafından gerçekleştirilen IP kullanımlarının 
koordinasyonu ve takibi 
 
*Her türlü tasarım uygulamaları (elektronik imzalar vb) 
 
*On screen graphics (Time and score display, substitutions, breaker etc.) 
 
*TFF web sayfası ve diğer web operasyonları ile ilgili tasarımlar 
 
*Tüm markalarla ilgili Brand Manuel hazırlanması 
 
*Promosyonel malzemelerin tasarımı (şapka, tshirt, hediyelik, rozet, anahtarlık vb) 
 
*Saha kenarı sponsor uygulamaları, media backdroplar, stadium dressing, TFF binalarının 
giydirilmesi ile ilgili her türlü tasarımların hazırlanması 
*TFF sponsor jenerik filmlerinin hazırlanması 
 
*Logo tasarımları, TFF için gerekli olabilecek her türlü tasarımlar. 
 
*Web sitesi flash banner tasarım ve uygulamaları (gif veya değişik formatlarda) 
 
*tff.org web sitesi için her türlü tasarımın hazırlanması ve uygulanması 
 

TFF Kamu İhale Kanununa tabii olmayıp teklifleri değerlendirip değerlendirmemekte, dilediği 

İSTEKLİ’ye işi ihale etmekte serbesttir.  

 

TFF, söz konusu teklifleri e-ihale sistemine dahil etme hakkını saklı tutar.  

 
 

 
        
 
 
 
            
  
 
   


