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FESTİVAL HAKKINDA

2018’DE GERÇEKLEŞEN BAZI GÖSTERİLER
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YAPIMCILIĞINI GEZGİN KÜLTÜR SANAT’IN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ 5. ANKARA 
ULUSLARARASI KOMEDİ FESTİVALİ, 1-17 KASIM 2019 TARİHLERİ ARASINDA  
DÜZENLENECEKTİR.

HİÇBİR FARKLILIK GÖZETMEKSİZİN, TOPLUMUN TÜM KESIMLERİNE HİTAP EDEN 
FESTİVAL İÇERİĞİNDE ÇOCUKLAR İÇİN DÜZENLENEN PROGRAMLAR, ÜNIVERSİTE 
TOPLULUKLARININ DÜZENLEDİĞİ OYUNLAR, STAND UP GÖSTERİLERİ, TİYATROLAR, 
RADYO SÖYLEŞİLERİ, AMATÖR KOMEDYENLERİN SAHNE ALDIĞI ETKİNLİKLER, 
ULUSLARARASI GÖSTERİLER, ATÖLYELER VE KONSERLER GİBİ BİRÇOK ETKİNLİK YER 
ALMAKTADIR. 



5. YIL SÜRPRİZİ

cem
yılmaz

FESTİVAL AÇILIŞI 1-KASIM 2019
“ÖZEL GÖSTERİ”
YER: ATO CONGRESIUM
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BİZ KİMİZ?

2008’den günümüze Ankara başta olmak üzere Türkiye’nin 
hemen her noktasında, festival, tiyatro etkinlikleri, konserler, 
stand up gösterileri, lansman gibi çok sayıda kültür sanat 
etkinliğinin organizasyonunu üstlenmiş tecrübeli bir ekibiz.

Ankara Uluslararası Komedi Festivali ve diğer etkinliklerimizin 
bizlere yaşattığı övünç ve motivasyonla çalışmalarımızı 
sürdürmekteyiz.
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FESTİVAL HEDEF KİTLESİ

Üniversite öğrencileri ile kamu ve özel sektör çalışanları başta 
olmak üzere, komedi ve mizaha ilgi duyan toplumun tüm kesimleri 
festivalin hedef kitlesini oluşturmaktadır.

Ayrıca, festival kapsamında sahne alacak yabancı sanatçılar 
aracılığıyla büyükelçiliklerde, yabancı temsilciliklerde ve uluslararası 
kuruluşlarda çalışan yabancıların da Başkentin kültür ve sanat 
yaşamına katılımı sağlanmaktadır.
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FESTİVAL MEKANLARI

Etkinlikler; Nazım Hikmet Sanat ve Kongre Merkezi, D.T. 
Sahneleri, ATO Congresium, Yıldız Kenter Sahnesi, üniversite 
sahneleri, AVM’ler, Cermodern, If Performance Hall, Route 
Sahne, 6:45, Yılmaz Güney Sahnesi gibi şehrin dört bir yanına 
yaygın gösteri merkezlerinde düzenlenmektedir.
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FESTİVAL TANITIMI 1

* Festival tanıtımını sağlamak için kısa bir reklam filmi hazırlanacaktır.

* Televizyonlarda tanıtım filminin yayınlanmasının yanı sıra kültür ve sanat programlarında ve haber 
kuşaklarında festivale ilişkin haberlerin yayınlanması için çalışmalarda bulunulacaktır.

* Festival konukları ile televizyon ve radyolarda söyleşi olanağı sağlanacaktır. Festival etkinlikleri, 
gazeteler, radyo spotları, sosyal medya, duyuru vb. yöntemlerle hedef kitleye duyurulacaktır.

* Festivalin ruhuna uygun ve sponsorlarımızın logosunun bulunduğu afişler, festival süresince kent 
merkezindeki uygun yerlere asılacaktır.

* Sponsorlarımızın logolarının yer aldığı, festivalin tüm etkinlikleri hakkında kısa bilgiler içeren festival 
programı, 300.000 adet basılıp geniş bir dağıtım ağı ile ücretsiz olarak dağıtılacaktır.

* Megalight, billboard, raket, toplu taşıma araçları gibi reklam alanları, tanıtım amacıyla 
kullanılacaktır.

* Festivalin binlerce kişinin takip ettiği facebook, instagram, twitter gibi sosyal medya alanlarında 
ve Ankara Kültür Sanat Etkinlikleri sosyal medya alanında sponsorlarımızın reklam ve logolarına yer 
verilecektir.
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FESTİVAL TANITIMI 2

* Sponsorlarımız, festival yılı içerisinde ürün, reklam ve kampanyalarında” Ankara 
Komedi Festivali Sponsoru” ibaresini kullanabileceklerdir. Festivalin açılış ve kapanış 
gecelerinde sponsor kurum temsilcilerine teşekkür edilecektir.

* Sponsorlarımıza belirli etkinliklerde belirli sayılarda davetiye alma şansı 
sağlanacaktır. Festival mekanlarında sponsor kurumların bayrak, kırlangıç, stand vb. 
tanıtım materyallerine yer verilecektir.

* Festivalin kapanış haftasında basın bülteni, ilan gibi yollarla sponsor kurumlara ve 
tüm katılımcılara teşekkür edilecektir.

* Festivalden 40 gün önce başlayan reklamlar, festival süresince devam ederek 57 
günlük bir zaman dilimine yayılmakta, Türkiye’nin hemen her tarafından milyonlarca 
kişi tarafından görülmekte/ görüntülenmektedir. 



FESTİVAL’DEN NOTLAR 1

* 1. Ankara Uluslararası Komedi Festivali 1-12 Nisan 2015 tarihleri arasında 
düzenlenmiştir. 1 Nisan Dünya Şaka Günü’nde başlayan festivale ilgi 
beklentinin çok üzerinde gerçekleşmiş, 17. 650 biletli seyircinin yanı sıra, 
reklam kanalları aracılığıyla milyonlarca kişiye ulaşılmıştır.

* 11-27 Mart 2016’da gerçeklesen ikinci ve 4-20 Kasım 2017 tarihlerinde 
gerçeklesen üçüncü festivalde ilgi daha da artmış, festival gelenekselleşmiş 
ve Ankara Uluslararası Komedi Festivali ismi Ankara ile özdeşleşerek 
markalaşmıştır.
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FESTİVAL’DEN NOTLAR 2

* Gelenekselleşen festivalle güldürü sanatımızın uluslararası arenada 
yer almasına katkıda bulunmayı sürdürmek, Ankaralı sanatseverleri 
yurt içi ve yurt dışından gelen konukları ile içerik ve boyut açısından 
benzeri görülmemiş bir festivalle güldürmek, Başkent turizmine ve 
tanıtımına katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.

* Hollanda Büyükelçiliği, Almanya Büyükelçiliği, Çankaya Belediyesi, 
Yenimahalle Belediyesi, ATO, Anadolu Jet, Sheraton Otelleri, Kafa 
Radyo, Show Radyo, İf Performance ve Trilye, Festivalimize bugüne 
kadar destek olmuş kurumlardan bazılarıdır.
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FESTİVALİMİZE SPONSOR OLUR MUSUNUZ?

Sponsor kuruluşlar, Ankara Uluslararası Komedi Festivali’nin kurumsal kimlik
prensipleri doğrultusunda belirlenen sponsorluk kategorileri aracılığıyla, marka
ve kurum imajına yönelik iletişim çalışmalarını geniş festival kitlelerine ulaştırma
imkanına sahip olurlar.

Ankara Uluslararası Komedi Festivali tarafından gerçekleştirilen etkinliklerin
basın ve kamuoyunda sağladığı görünürlükle kuruluşun tanıtımı sağlanır.
Sponsor, kendi iletişim kanallarını kullanarak bu işbirliğini daha verimli hale
getirebilir.

Ankara Uluslararası Komedi Festivali Sponsorluk programı, sponsor kuruluşun
kendi iletişim ve pazarlama ihtiyaçlarına uygun olarak kurgulanan proje yönetimi
stratejisiyle, en etkili şekilde hedef kitleye ulaşmasını sağlar.

Sizleri, sanatın ülke bireylerinin ve kurumlarının gelişmesindeki temel
taşlardan biri olduğu gerçeğinden hareketle, aynı zamanda bir sosyal sorumluluk
projesi olarak algılanan, Türkiye’nin ilk komedi festivali, Ankara Uluslararası
Komedi Festivali’ne destek olmaya davet ediyoruz.
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SPONSORLUK KATEGORİLERİ

*ANA SPONSORLUK HAKLARI
• Festival tanıtımı kapsamında tüm şehre asılacak olan afiş, pankart, billboard, raket, metro vagon içi afişler ve otobüs içi 

afişlerde belirgin ve baskın biçimde logo kullanım hakkı. 

• Festival broşürü ve şehre dağıtılacak olan tüm tanıtım materyallerinde belirgin ve baskın biçimde logo kullanım hakkı.

• Ana sponsor kurum, basın sponsorluğu dahilinde ulusal gazetelerde, haftalık ve aylık dergilerde yayınlanacak olan festival 

ilanlarında, bölüm sponsorlarından ayrı yerde vurgulanır.

• Festival kapsamındaki tüm etkinliklerde, etkinlik mekanlarında tanıtım standı açma ve promosyon ürün dağıtma olanağı.

 • Festival kapsamındaki  her etkinlik için 30’ar adet davetiye hakkı.

• Tüm bilet ve davetiyelerin üzerinde logo kullanım hakkı.

• Festival internet sitesi ve sosyal medya mecralarında (facebook, twitter, instagram) yapılacak tanıtımlarda logo kullanım 

hakkı ve paylaşım metinlerinde firma isminin geçmesi. 

• Festival internet sitesinde ana sponsora özel banner alanı ve kurum sayfasına link verilmesi.

• Festival tanıtım filminde belirgin biçimde logo kullanım hakkı. 

• Basın sponsorluğu dahilinde, festival radyo spotlarında ana sponsor firma isminin belirtilmesi.

*Basın sponsorluğu dahilinde, tv, radyo gibi mecralarda yapılacak festival program ve söyleşilerinde ana sponsor vurgulanarak 

teşekkür edilir.

*Festivalin kapanış gecesinde ana sponsor kurumun temsilcisi sahneye davet edilerek kurum adına bir plaket sunulur ve 

temsilci isteğe bağlı bir konuşma yapabilir.

*Festival bitimi haftasında basın bülteni, ilan, duyuru gibi yollarla ana sponsor kuruma teşekkür edilir.

 • Ana sponsor kurum, festivalin ana sponsoru temasıyla festival logosunu kendi marka, ürün ve kampanyalarında kullanabilir, 

diğer mecralarda tanıtımını yapabilir.

*Bu kategorideki sponsor, festivalin ana sponsoru konumundadır. Festival ile ilgili tüm mecralarda unvan veya logosu diğer sponsorlardan ayrı vurgulanır.
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SPONSORLUK KATEGORİLERİ

GÖSTERİ SPONSORLUĞU HAKLARI

• Festival tanıtımı kapsamında tüm şehre asılacak olan afiş, billboard, raket, metro vagon içi afişler ve otobüs içi 

   afişlerinde “sponsorlar” bölümünde (materyallerin altındaki sponsor alanı) logo kullanım hakkı. 

• Festival broşürü ve şehre dağıtılacak olan tüm tanıtım materyallerinin “sponsorlar” bölümünde logo kullanım hakkı. 

 • Festival tanıtım filminde logo kullanım hakkı.

• Sponsor olunan etkinlikte, etkinlik mekanında tanıtım standı açma ve promosyon ürün dağıtma olanağı.

 • Sponsor olunan etkinlik için 100 adet davetiye

 • Festival internet sitesi ve sosyal medya alanlarında (facebook, twitter, instagram) yapılacak tanıtımlarda logo kullanım hakkı.

 • Festival kapsamında sponsor olunan etkinliği, kurum reklamlarında kullanabilme olanağı. 
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SPONSORLUK KATEGORİLERİ

BASIN SPONSORLUĞU ve DİĞER SPONSORLUKLAR

• Festival tanıtımı kapsamında tüm şehre asılacak olan afiş, billboard, raket, metro vagon içi afişleri ve otobüs içi 

   afişlerde “sponsorlar” bölümünde (materyallerin altındaki sponsor alanı) logo kullanım hakkı. 

• Festival broşürü ve şehre dağıtılacak olan tüm tanıtım materyallerinin “sponsorlar” bölümünde logo kullanım hakkı. 

• Festival yönetimi tarafından belirlenecek etkinliklerden 25 adet davetiye 

• Festival internet sitesi ve sosyal medya organlarında (facebook, twitter, instagram) yapılacak tanıtımlarda 

   logo kullanım hakkı.

• Festival tanıtım filminde firma logosunun yer alması.
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TEŞEKKÜRLER
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