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Tisztelt Leendő Partnerünk!
2019-ben nagyszabású, mindent átfogó és bemutató – izgalmas és sajnos aktuális témáról – dokumentumfilmet készítünk. A film címe
egyben témája is: Alzheimer.
TÖRTÉNET:
Mindenki érintett, minden családban fellelhető sajnos demenciális beteg. Az elmúlt években az orvostársadalom is átalakulóban van.
Nemzetközi szinten és hazánkban is kezdik felfogni, kimondani a súlyos igazságot: az Alzheimer az új népbetegség irányába halad. Sajnos
felkészületlenül érte a tudományt, az orvosokat és a családokat is. Senki nem tudja, kinek mi a feladata, ki kihez fordulhat, hol és mi a segítség.
Megszólal több hozzátartozó, könyvek szerzői, orvosok, főorvosok, kutatóorvosok, akik úttörő szerepet játszanak hazánk Alzheimerkutatásában és orvoslásában. Bemutatjuk azt az orvost is, aki elindította az Alzheimer Klubokat Magyarországon, és aki Franciaországban
magas szinten foglalkozik Alzheimeres betegekkel, itthon pedig orvosokat képez. A filmet Magyarországon, Franciaországban, Belgiumban
és Hollandiában forgatjuk.
FILMÜNK CÉLJA, CÉLCSOPORTJA:
Filmünkkel ezt a kaotikus helyzetet próbáljuk csillapítani, fogalmakat, folyamatokat tisztázunk betegek és orvosok bemutatásával.
Szeretnénk, ha filmünkre, mint egyfajta Alzheimer-bibliaként tekintene mind a szakma, mind az érintettek. A filmet természetesen a
betegségben nem érintettek számára is éppúgy ajánljuk és készítjük.

A FILM CSAPATUNK A VERSENYSZFÉRÁBÓL TÁMOGATÓKAT KERES DOKUMENTUMFILMJEIHEZ.
Az Alzheimer egy informatív, lélekben megterhelő, mindenki számára érdekes dokumentumfilm 50 percben. Szívesen fogadjuk mindazon
szponzor, gyártó és forgalmazó segítségét, akik szívesen állnak a „jó ügy” mögé, akik vállalják társadalmi aktivitásukat, akik szeretnének
segíteni rajtunk keresztül a magyar lakosságon.
Szponzori megjelenésre a filmen kívül már a bemutató- és promóciós időszakban is van lehetőség különböző kategóriákban. Felhívjuk
figyelmüket, hogy a filmet teljesen politikamentesen készítjük, és nem fogadunk el gyógyszeripari és más Alzheimer-kezelésben érintett
gazdasági szervezetek anyagi segítségét – függetlenségünk megőrzése okán.
Szponzori kategória (300–900 ezer forint filmenkénti támogatási összegig)
Főbb szponzori kategória (1–3 millió forint filmenkénti támogatási összegig)
Főszponzori kategória (3 millió forint filmenkénti támogatási összegtől):
Lehetőség van (terméktől függően) a filmben termékmegjelenítésre is, amennyiben arra találunk közösen olyan módot, ami a film
mondanivalóját, hangulatát nem befolyásolja. Maximum 3 főszponzor lehetséges.
Rengeteg utazási költségeink csökkentésére a barter alapú segítséget előnyben részesítjük (jármű, üzemanyag, repülőjegy, szállás stb.).
FORGATÁSI IDŐSZAK, PREMIER, FOGALMAZÁS:
2016-2019 év között készült. Premier: 2019. november (sajtóvetítés, mozitermi bemutató, tv-forgalmazás). Országos kereskedelmi és/vagy
közszolgálati televízió, később online csatornákon, valamint magyar és nemzetközi filmszemléken, versenyeken. Külföldi (angol, német és
francia nyelvterületeken) bemutatásra is van lehetőség, mivel a film orvos-szakmailag nemzetközileg is helytálló.
FILM ADATAI:
Hossz: 50 perc. Formátum: 1920x1080/25p, sztereó magyar hang. Gyártó: KiMG Media Group (Kollár István tulajdonos), aki a Filmalapnál
regisztrált hivatalos filmszakmai filmgyártó személy. Az Alzheimer c. film a Blackground nevet viselő dokumentumfilm-sorozat része.
KAPCSOLAT:
Kollár István rendező: info@kollaristvan.hu | +36 70 36 830 36 | www.filmstudio.online
A Blackground sorozat honlapja: www.blackground.hu | Az Alzheimer c. film honlapja: www.alzheimer.blackground.hu
Az Alzheimer c. film Facebook oldala: www.facebook.com/alzheimerfilm
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