05.03.2013
ÜNİTESİ

: Satın Alma Müdürlüğü

SAYI

: 2013/5233

KONU

: FIFA U20 DÜNYA KUPASI TÜRKİYE 2013 ANİMASYON FİLMİ İŞİ

SON BAŞVURU TARİHİ : 15 Mart 2013 Cuma Günü Saat 15.00
21 Haziran 2013 – 13 Temmuz 2013 tarihleri arasında ülkemizde düzenlenecek FIFA U20
Dünya Kupası Türkiye 2013 tanıtım faaliyetleri kapsamında, 2 boyutlu anime film
prodüksiyonu istenmektedir. Konu ile ilgili filmin hikayesi ve teknik özellikleri ekte (EK1)
belirtilmiştir. Film için Story Board EK2’dedir.
İşle ilgili Firmanızdan kapalı zarf usulü ile teklif istenmektedir.
Detay bilgi ve Story Board orijinal kopyaları için 0212 3622298 nolu telefonla veya
ahmeteksi@tff.org mail adresinden bilgi alınabilir.
İşe ait teklif dosyası İstinye Mahallesi Darüşşafaka Caddesi No:45 Kat. 2 İstinye – İstanbul
adresinde mukim Türkiye Futbol Federasyonu Satın Alma Müdürlüğü’ne 15 Mart 2013 Cuma
Günü saat 15:00’e kadar teslim edilecektir.
Teklif Sahibi aşağıda belirtilen belgeleri dosyasında teslim edecektir:
Dosya üzerine işin adı yazılıp mühürlenip kapatılacaktır.
a. Tebligat için adres beyanı, telefon numarası, faks numarası ile elektronik posta adresi,
b. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası belgesi,
c. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza
sirküleri,
d. Referans dosyası,

TFF. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabii olmayıp, Teklifleri
değerlendirmemekte, dilediği istekliye işe ihale etmekte serbesttir.

değerlendirip

EK1.
FIFA U-20 Dünya Kupası Türkiye 2013 Animasyon Filmi
Hikaye:
-

-

Film uzayda başlıyor ve futbolcular ekrana alttan gelen yıldızlarla uzay boşluğunda
oluşur.
Yıldızlardan oluşan futbolcular uzayda maçlarına devam ederler ve bu futbolculardan
biri şut çeker gol olur.
Kamera Dünya’ya döner ve Dünya’da Türkiye’den yıldızların yükselmekte olduğunu
ve bu yıldız-adamları yarattığını görürüz.
Türkiye haritası ekranda büyür.
Yıldızların İstanbul, Rize, Trabzon, Kayseri, Gaziantep, Antalya ve Bursadan
yükseldigini görürüz.
Ekranda Logomuz belirir.
Logonun yanında yazı olarak da 'Yıldızlar Burada yükseliyor. FIFA U-20 Dünya Kupası
Türkiye’de. 21 Haziran - 13 Temmuz tarihleri arasında 24 takım, 7 şehirde tam 52
maç. Geç kalmayın Tribünde yerinizi ayırın.' çıkar.
Bu mesaj yandan da dışses tarafından okunur.

Teknik:
-

2D animasyon tekniğiyle saniyede 24 kare çizilerek yapılacak.
Storyboard'dan sonra Key Animator tarafından hareketlerin nasıl olacağı
tasarlanacak ve ana hatlar çizilecek.
Bu ana hatların olduğu esas karelerin arası doldurulduktan sonra line-test yapılacak
ve hareketlerde bir sorun olup olmadığı kontrol edilecek.
Daha sonra renklendirme aşamasına geçilecek ve karaler tek tek renklendirilecek.
Bu esnada, arka plan da kamera açılarına göre hazırlanıp yerleştirilecek.
Son bir kez daha line-test yapılacak ve seslenmedirme/müzik yerleştirme işlemleri
yapılıp film tamamlanacak.

Genel:
Film 2 boyutlu anime bir masaüstü filmi olacaktır. Süresi 35-45 sn arasındadır. Vurgulanacak
noktalar; FIFA U-20 Dünya Kupası’nın Türkiye’de yapıldığı, ve turnuva sloganı olan ‘Yıldızlar
Burada Yükseliyor’ mottosu olacak.

