30 Nisan 2013
ÜNİTESİ

: Satın Alma Müdürlüğü

SAYI

: 2013/9641

KONU

: NIKE Halı Saha Ligi Final Organizasyonu Hizmeti Alım İşi

SON BAŞVURU TARİHİ : 08 Mayıs 2013 Çarşamba Günü Saat 15.00

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından İstanbul’da düzenlenecek olan Nıke Halı Saha Ligi Final
Organizasyonu için aşağıda belirtilen iş ve hizmetlerin satın alması yapılacaktır. İşe ilişkin teklifler
08 Mayıs 2013 Çarşamba günü saat 15:00’e kadar kapalı zarf usulü ile İstinye Mahallesi Daruşşafaka Cad
No:45 Kat.2 de mukim Türkiye Futbol Federasyonu Satın Alma Müdürlüğüne teslim edilecektir.
Işe ait detay bilgi 0530 6948983 nolu telefondan veya serbulentsengun@tff.org mail adresinden
alınabilir.
Türkiye Futbol Federasyonu’na gönderilecek teklifler elden veya özel ulak yoluyla teslim edilecektir.
Türkiye Futbol Federasyonu’na 08 Mayıs 2013 tarihinde saat 15:00 den sonra teslim edilen teklifler
değerlendirmeye alınmayacaktır.
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 değerlendirip değerlendirmemekte,
dilediği istekliye işe ihale etmekte serbesttir.

NIKE HALI SAHA LİGİ 2013 TÜRKİYE FİNALİ ETKİNLİK AJANS BRIEFI

Türkiye Futbol Federasyonu ve Nike Football Türkiye işbirliği ile ülkemizdeki spor kültürünün
oluşması ve geliştirilmesi adına organize ettikleri Nike Halı Saha Ligi’nin bu yıl gerçek bir futbol
festivali haline geliyor.
81 ildeki lise ve üniversite takımlarının kıran kırana bir halı saha futbol mücadelesi ile il temsilci
olmak üzere yarışacakları turnuvanın il elemeleri Mayıs ayı içinde oynanıyor. Tüm illerinde

biribncisi olan lise & üniversite takımları kadroları 30 Mayıs itibari ile kesinleştirilmesi
hedefleniyor.
Nike Halı Saha Ligi Türkiye Finali ise illerinin şampiyonu olacak 10’ar kişiden oluşan lise ve
üniversite takımlarının tümünün katılımı ile Haziran ayında 7-8-9 Haziran 2013 İstanbul’da
gerçekleştirilecek. İl birincisi olan tüm lise ve üniversite takımları üç gün sürecek, gerek
profesyonel futbol öğelerinin bulunduğu gerekse eğlence ve dinlenme aktivitelerinin yer aldığı
tam kapsamlı bir futbol festivaline katılma hakkı kazanacaklar.

NHSL 2013 TÜRKİYE FİNALİ ETKİNLİK KAPSAM ÖNCELİKLERİ
Finalin gerçekleşeceği süre boyunca, tüm finalistlere gerçek bir futbol tecrübesi yaşatacak bir
konsept yaratmak bu etkinliğin temel önceliğidir.
Tüm halı saha müsabakalarının, dinlenme, eğlence alanlarının ve her türlü yan etkinliklerle ilgili
tesislerinin tek elde toplanacağı festival alanine uygun İstanbul içi uygun mekanın bulunması ve
ilgili tüm detaylarin yüklenilmesi. Belediye, valilik, güvenlik vb. ilgili tüm izinlerin alınması takibi
ile alanın markalama, içerik , altyapı, üstyapı ve otopark vb. kalemlerinin anahtar teslim
operasyonunun üstlenilmesi.
Tüm finalistlerin İstanbul iç/dış konaklama, toplanma ve final mekanlarina ulaşım ve her türlü
operasyonel ihtiyaçlarinin organizasyonunun (ayrı bir ihale kalemi konusu olacaktır, detaylar
diğer bir ekle paylaşılacak)
3 gün boyunca sürecek tüm organizasyon ve her türlü içerik aynı festival alanı içinde
gerçekleşecektir.
Tüm finalist takımların 7 Haziran 2013 Cuma akşamı saat 19.00 civarı festival alanında
toplanması ve 9 Haziran 2013 Pazar günü 18:00 gibi şehirlerine ulaşmak üzere final eventinin
sona ermesi yaklaşık olarak planlanmaktadır.
Final programı & etkinliklerin ROS referans çalışması için ana hatlarıyla aşağıdaki şekilde ele
alınmalıdır.

07.06.2013
19.00 : Festival alanında buluşma
Kura çekimi
Warm –up gösteri / stand up show
23.00 Otellere ulaşım ve yatış

08.06.2013
08:30 : Festival alanına geliş
09:00 : Eleme grup maçlarının başlaması / eş zamanlı tüm gün boyunca müzik yayını
21:30 : Maçların bitmesi ( günbatımı itibari ile saha aydınlatması talep edilmektedir)
DJ / Müzik canlı performans
22.30 : Alandan ayrılış

09.06.2013 ( Çeyrek / Yarı Final ve Türkiye Final Maçları)
08:30 : Festival alanına geliş
09:00 : Maçların başlaması / eş zamanlı tüm gün boyunca müzik yayını
15:00 : Maçların bitmesi
15:30 : Kupa seremonisi
16:00 – 17.30 : Büyük kutlama konseri
17.30 : Şehirler için alandan ayrılış

NHSL 2013 TÜRKİYE FİNALİ İÇERİK VE ETKİNLİK İHTİYAÇLARI
1600 finalist oyuncu
500 davetli
100 basın
100 VIP konuk kapsamında olmak üzere


6 adet 40x24 m ölçüde suni çim halı saha + Türkiye Final maçları için oynanacak aynı
ebatta exclusive bir saha fikri



Sahalarda LED ekran perimeter side board ve skorboardlar



Sahalar için gece aydınlatma



Tüm etkinliğin ses, ışık, aydınlatma ve enerji altyapısı



Tüm oyuncular için gün boyunca güneşten korunma amaçlı tente, yeşil alan üzerinde
olacak dinlenme ve tuvalet ve duş alanlarının oluşturulması



Büyük final konserinin yapılacağı sahne ve sahne yanları için büyük LED ekran
kullanımları



VIP alanı



Medya alanı , internet bağlantısı, print vb.



Finalistler için fizyo / rekreasyon alanı



Medikal destek



Güvenlik desteği



Finalistler için profesyonel sporcu diyetine uygun öğlen ve akşam yemeği



Tüm gün ulaşılabilir su, soda ve enerji içeceği dolapları



VIP & basın ikramları



Fotoğraf çekimleri için kullanılacak alan , green box vb. tesisat



Nike pop-store uygulaması, ürün sergilenmesi ve ürün deneyim alanları



Berber dükkanı, geçici dövme uygulaması, styling gibi aktivitelerin yapılacağı Look of
Football stüdyosu



DJ set



Graffiti wall vb. boş zaman uygulama önerileri



09.06.2013 Pazar günü gerçekleşecek finaller sırasında tüm finalistler için verilecek
performans ve günlük giyim ürünleri için bootroom



Katılımcı ve çalışanlar için depo & kilitli dolap sistemleri



Xbox, PES gibi futbol ve sportif oyunların oynanacağı alan



İlk akşam kura çekimleri için set up ve mekanikler



İlk akşam warm-up show için alternatifler



İkinci akşam DJ performans için alternatifler



Kupa seromonisi içerik ve kutlama olarak tüm detay programı



Final sonrası büyük konser için alternatifler ( Sanatçı isim yönlendirmeleri TFF & Nike
tarafından yapılacaktır)

