GaGa medya
ile teknoloji
ve iletişim
bir arada

hizmetlerimiz
program hazırlanması:

gösterim & teknik altyapı:

• film festivalleri, büyük organizasyonlar & görselişitsel sunum gerektiren tüm etkinlikler için program
koordinatörlüğü

•

görüntü & ses sistemlerinin kurulumu & operasyonu

•

• kurumların kimliklerine & yapılarına uygun program
tasarımı & koordinatörlüğü

filmlerin sinema sistemine yüklenmesi, KDM
uygulanması

•

filmlerin kontrolünün yapılması

•

kurmaca & belgesel, kısa & orta metraj filmlerin DCP
baskılarının yapılması

•

gösterim salonlarının teknik gereksinimlerinin
belirlenmesi & programa uygun olarak gösterimin
gerçekleştirilmesi

• dağıtımcı kurumlar aracılığıyla filmlerin telif & tedarik
işlemlerinin organizasyonu

ne
yapıyoruz?
film gösterimleri, festival,
fuar, kongre, konferans, vb.
her türlü açık-kapalı alan
etkinlikleriniz için görüntü ve
ses sistemlerinin kurulumu ve
operasyonunu anahtar teslim
olarak hizmetinize sunuyoruz.
kişiye özel etkinliklerden
uluslararası organizasyonlara,
müşterilerimize ve çözüm
ortaklarımıza en yüksek
kalitede hizmet ve destek
sağlıyoruz.

ofis içi sunumlardan büyük
kapalı alan ya da açık hava
organizasyonlarına, film
festivalleri ve gösterimlerine,
görsel-işitsel sunum gerektiren
tüm etkinliklerinizde size özel
program hazırlanması, gösterim
ve teknik altyapı, çeviri ve altyazı
ile etkinlik yönetimi hizmetleri
sunuyoruz.

bütüncül bir yaklaşımla,
gereksinimlerinizi belirlemenize
yardımcı oluyor, sistem kurulumu ve
operasyonuyla beraber etkinlik yapısı
ve içeriğini oluşturmanıza da destek
oluyoruz. iletişim tasarımı, etkinlik
yönetimi ve teknoloji çözümlerinde
deneyimli ekibimizle, tüm süreci
sizinle birlikte tasarlıyor, planlıyor ve
yönetiyoruz.

çeviri & altyazı:

etkinlik yönetimi:

• film çevirilerinin yapılması

•

ofis içi sunumlardan büyük kapalı alanlarda
ya da açık havada yapacağınız sunum
ve gösterimlere yönelik iletişim tasarımı,
planlanması & yönetimi

•

kurumların kimliklerine & yapılarına uygun
etkinlik tasarımı & koordinatörlüğü

• çevirisi yapılan filmlerin salonda elektronik
altyazılı olarak gösterilmesi
• altyazının filme monte edilmesi

nasıl
yapıyoruz?
her türlü sunum ve gösterim
gereksinimine cevap verebilecek
kapasite ve çeşitlilikte görüntü, ses
ve perde ekipmanına sahibiz. ofis içi
sunumlardan büyük kapalı alanlarda
ya da açık havada yapacağınız sunum
ve gösterimlerdeki projeksiyon
gereksinimlerini karşılıyoruz.
1000 ansilümenden 10 bin ansilümen
güce sahip çeşitli boyutlardaki
projeksiyon cihazlarımızla, kalite ve
deneyimi bir arada sunuyoruz. standart
projeksiyon ekipmanlarımızın yanısıra,
Türkiye’de ilk defa CHRISTIE CP2208LP marka/model lazer DCP cihazı
müşterilerimizin hizmetine sunuyoruz.

açık ve kapalı alanlarda, dilediğiniz
mekanda DCP formattaki film
gösterimlerinizde mobil hizmet
sunuyoruz. DCP altyapısı olmayan
mekânlarda gerçekleştirmek istediğiniz
film gösterimlerinde, görüntü,
ses ve perde gereksinimlerinizde
komple çözüm üretiyoruz. 1500 watt
gücündeki profesyonel hoparlörler
ve çeşitli boyutlardaki ithal sinema
perdelerimizle özel tasarım
programlarınızı birlikte tasarlıyor,
gereksinimlerinize göre birlikte çözüm
üretiyoruz.
CHRISTIE CP2208-LP

biz
kimiz?
en son teknolojiyi özel
tasarlanmış taleplerle
bir araya getiriyor, her
türlü etkinliğiniz için
gereksinim duyduğunuz
görüntü ve ses
sistemlerini yüksek
düzey iletişim tasarımıyla
destekliyoruz.

medya GaGa; festival ve etkinlik yönetimi,
gazetecilik, televizyon, fotoğraf/video, grafik
tasarım, web tasarımı, editörlük, metin yazarlığı,
iletişim tasarımı, proje yönetimi, pazarlama, sivil
toplum alanlarında deneyimli ekibiyle, dijital
medyaya 2011 yılından beri ses veriyor.
2017 yılında, film festivallerinin program ve teknik
koordinasyonu konusunda 15 yıllık deneyim
sahibi Akşam Sanat ekibiyle işbirliği içine girerek
iş ve hizmet alanını genişleten medya GaGa,
film festivallerinin gereksinim duyduğu çeviri,
altyazı, kopya kontrol, gösterim koordinasyonu,
salon kalibrasyonu, açık-kapalı alan gösterimi, vb.
uygulamalarla da projelerinize çözüm üretiyor.

kimlerleyiz?
Referanslarımız:
Ankara Uluslararası Film Festivali
Avrupa Birliği İnsan Hakları Film Günleri
Başka Sinema
Bilkent Center AVM
Bilkent Holding
Bilkent Station
Cin Ali Vakfı
Engelsiz Filmler Festivali
Filmekimi
Gezici Festival
!f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali
İstanbul Film Festivali
Kino – Alman Filmleri Türkiye’de
Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Malatya Uluslararası Film Festivali
Pembe Hayat KuirFest
Tepe Prime Avenue
Siemens Kariyer
Uluslararası Adana Film Festivali
Uluslararası Antalya Film Festivali

www. medyagaga.com
info@medyagaga.com

