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Kokaleku eta informazio-eskabidea

A. ENPRESAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK

B. PROIEKTUAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK

IFK / IFZ Sozietatearen izena

Izen komertziala

Telefono zenbakia  Helbide elektronikoa  Webgunea

Twitter  Facebook

HELBIDEA

Herrialdea  Udalerria

Helbidea (Kalea, zenbakia eta P.K.)

HARREMANETARAKO PERTSONA

Izen-abizenak  NAN

Telefono zenbakia  Helbide elektronikoa

Enpresan duen kargua / Enpresarekin duen harremana

Proiektuaren izenburua

Proiektuaren zuzendaria                                                                   Ekoizpen-burua

Zerbitzu hauek kudeatzeko harremanetarako pertsona:

NAN  Izen-abizenak  Helbide elektronikoa Telefono zenbakia Proiektuarekin duen harremana

Bazkide diren ekoizpen-etxeak
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Proiektu mota

Zinema

 Luzemetraia  Laburmetraia Publizitate-spota (adierazi produktua eta marka)

Telebista

 Telesaila Dokumentala / Erreportajea  Telesaioa

 Lehiaketa  Publizitate-spota (adierazi produktua eta marka)

Bideoa

 Musikal  Korporatiboa / Instituzionala

 Argazki-erreportajea

 Bestelakoak: zehaztu

Proiektuaren deskribapen laburra

 

ESKATZEN DUEN INFORMAZIOA

BILATU KOKALEKU BAT… 

(Kontsulta ezazu kokalekuen direktorioa gure webgunean)

Identifikatuta al duzu kokalekua? Adieraz iezaguzu zein espazio jakin interesatzen zaizkizun. 

 

 

Hala ez bada, zer kokaleku motaren bila ari zara? Bilatzen ari zaren espazioen deskribapen xehatua eta argazkiak.

 

 

Lokalizatzeko data aukera? Adierazi hainbat data aukera.

C. ESKATZEN DITUZUN ZERBITZUAK

Agiri hau sinatuta, berariaz ematen dut nire datuak datuen babeserako oharrean (ikus Eranskina) ezarritako moduan eta baldintzetan tratatzeko 
baimena.

Enpresaren sinadura eta zigilua
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