
 

 

 2022לשנת  לשירותי יחסי ציבור ופרסום -קול קורא 

 ופרסום סינמטק תל אביב, הבית של הקולנוע בישראל, מעוניין לקבל הצעות לשירותי יחסי ציבור

 תקשורתית, בקרב הציבור הרחב.לקידום פעילויות הסינמטק השונות באמצעות חשיפת 

 פעילויות הסינמטק מתקיימות לאורך כל השנה ופונות לקהלים מגוונים ובחתכי גיל שונים.

 :הפעילויות המרכזיות הן

 קלאסיים ועכשווייםהקרנות שוטפות של סרטים נבחרים  .1
 ותכניות סינמטק'יות מיוחדותקיום שבועות קולנוע מיוחדים, רטרוספקטיבות ליוצרים  .2
  סרטיםהקרנות ו /מפגשי יוצרים, שילוב של הרצאותפרמיירותטרום בכורה, הקרנות ם מיוחדים: אירועי .3
 קולנועיות לילדים ולמבוגריםקורסים וסדנאות העשרה  .4
 ניהול הספרייה לקולנוע .5
 ניהול מועדון מנויים .6
 VOD -קיום פעילות אונליין .7
 

קולנוע שונים. יחסי ציבור לפסטיבלים אלו נעשים *הערה: בסינמטק מתקיימים מידי חודש גם פסטיבלי 
 בנפרד ואינם כלולים בהצעה זו.

 
 :דרישות מספק שירותי יחסי הציבור

 מעקב תוצאותיעדים מוגדרים ובניית תכניות עבודה שנתיות וחודשית כולל  .1
 אייטמים מרכזיים לקידום 10מידי חודש יבחרו עד  –קידום תקשורתי של מגוון פעילויות הסינמטק  .2
 השתתפות בישיבות עבודה שוטפות ברמה שבועית וחודשית .3
 מתן מענה שוטף לפניות לכתבים/ גופי תקשורת .4
 טיפול במשברים תקשורתיים ככל שייקרו .5
 בתקשורתבדגש על מנכ"לית הסינמטק קידום חשיפת הנהלת הסינמטק  .6
 ייזום פעילויות מול גופי התקשורת  .7
 והמנהלת האומנותיתמנהלת השיווק מול עבודה שוטפת  .8

 

 :למציע השירות דרישות נוספות

 עוסק מורשה או תאגיד רשום כדין בישראל. .1
 .שנים לפחות 6ניסיון מוכח בפעילות יחסי ציבור של  .2
  יתרון. – ניסיון בעבודה מול גופי תרבות .3
השנים  5, במהלך בשנה ₪מיליון  5מוסדות/ארגונים שהיקף הפעילות שלהם עולה על מתן שירות דומה ל .4

 האחרונות.
 

 על המציע לצרף להצעתו פרטי ממליצים של מוסדות. ארגונים להם הוא מספק שירותי יחסי ציבור ופרסום. .5
  יתבקשו להציג מצגת קצרה עם הצעתם לסינמטק.מיוחדת ו וועדהבפני מציעים רלוונטיים יוזמנו לראיון 

 
 

 תקופת ההתקשרות
 יום מראש. 30דים בהודעה של דלשנה אחת עם אפשרות לסיום ההתקשרות על ידי כל אחד מהצ

 
 

  מנהלת שיווק מכירות ושירות, -סמדר ברכה ניתן לפנות במייל לם פרטים נוספישליחת הצעה ולל

 . smadarb@cinema.co.il סינמטק תל אביב

http://www.cinema.co.il
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 31.12.21את ההצעות יש לשלוח עד 
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