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Osnovne informacije.



Naslov:Ramona
Format:Kratki Film
Trajanje:30 min

Žanr:Drama
Lokacija:Paragvaj, Asunción - Barrio Chacarita

Jezik:Španski in Guaraní

Tehnične
Karakteristike:Digital; 23,97 fps, rec.709

Tagline:Ramona je zgodba o boju med človekom in okoljem, ki 
kaže, kako ima lahko preprosto dejstvo, kot je kraj našega 
rojstva, daljnosežne posledice za našo prihodnost.



Sinopsis.



Ramona je tiha in nevidna prebivalka 

Chacarite, ki se preživlja z zbiranjem 

in recikliranjem odpadkov. V sebi nosi 

temne spomine preteklosti, ki spreml-

jajo vsak njen čuječi trenutek. 

Zgodba naključno združi usodi obeh likov, 

kar za vedno spremeni njuni življenji. V 

temačnih hodnikih Chacarite, ujeta med 

resničnim in magičnim, se je Ramona 

končno primorana soočiti s svojo pretek-

lostjo medtem ko Jose ugotovi, da je za svo-

bodo potrebno plačati ceno, ki se je ne bi 

smelo zahtevati od nikogar.

Jose je ujet v družini z nasilnim 

očetom. Mlad in odločen želi spre-

meniti svojo prihodnost in zgraditi 

boljše življenje zase in za svojo 

mamo, ne glede na ceno.

Ramona je kratki film, ki želi predstaviti nevzdržne razmere s kater-
imi se soočajo najšibkejši člani naše družbe. Cilj projekta je pred-
staviti njihovo zgodbo skozi dramatizirano pripoved, ki bo pritegnila 
pozornost na razmere v katerih bivajo. 
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Verjamemo, da so pozitivne družbene 

spremembe pomembne in verjam-

emo, da je pomembna Ramonina 

zgodba. Pri tem bomo veseli vsakega, 

ki se nam želi pridružiti na naši poti.

Stopite v stik z nami in poiščimo 

način, kako skupaj narediti razliko.”

Anže Štupar
Režiser in avtor



Podatki o občinstvu.



Film je odlična platforma za razpravo o perečih družbenih vprašanjih in 
spodbujanje socialnih sprememb. Ramona je hkrati tudi tekmovalni festi-
valski film, katerega cilj je pritegniti pozornost žirije in se potegovati za 

nagrade. 

Starostne omejitve:

Platforme:

Tarčno občinstvo:

Primerno za partnerje:

PG - 18, zgodba vključuje prizore nasilja.

Filmski festivali v Evropi in Južni Ameriki, nacionalne 
televizijske mreže, spletne platforme.

Film zaradi kompleksnosti in tematike nagovarja izobraženega
gledalca, ki ga zanimajo socialna vprašanja in socialne spremembe.

Še posebej primerno za podjetja z delujočim programom
korporativne socialne odgovornosti, podjetja, ki se zavzemajo
za socialne spremembe, podjetja z družbeno ozaveščeno
uporabniško bazo in kulturo, nevladne organizacije
z aktivnimi socialnimi programi.



Postani partner.



Si želite pozitivnih
socialnih sprememb?
Postanite naš partner, pridružite se našemu projektu in 
nam dovolite, da vam pomagamo okrepiti vaš glas preko 

širokega izbora storitev.



- Sponzorske zasluge,

- Producentske zasluge,

- Promocijsko prikazovanje izdelkov v filmu,

- Promocijski video material prilagojen vašemu podjetju,

- Video material iz zakulisja, ki prikazuje vključenost podjetja v snemalni proces,

- Kratek dokumentarni film, ki opisuje sodelovanje podjetja pri filmu in drugih družbenih projektih,

- Platforma za mreženje na premieri (stojnica, transparenti, govor itd.),- Platforma za mreženje na premieri (stojnica, transparenti, govor itd.),

- Spoznavanje igralcev in ekipe,

- Dokumentiranje projektov družbenih naložb, povezanih s filmom,

- Druge prilagojene možnosti sodelovanja, povezane z vašimi obstoječimi družbenimi projekti.

Možnosti sodelovanja.



Podpornik

1000 $

- predstavitev logotipa s poveza-
vo na spletno stran (spletna 
stran, promocijsko gradivo, 
filmski odpisi),

- - uradni sponzor YouTube epizo-
de v seriji, kjer razložimo podrob-
nosti o filmu, zgodbi, ideji, načr-
tovanju itd. (vključuje oglasno 
okno, kjer predstavimo sponzor-
sko podjetje in njihove izdelke).

Sponzor

5000 $

- kratek dokumentarec, ki pod-
robno opisuje vključenost pod-
jetja v projekt in njihov odnos do 
družbenih vprašanj,

- predstavitev podjetja na pre-
mieri,

- rezervirano mesto za transpar-
ente in stojala na premieri.

Producent

10000 $

- producentske zasluge,

- prilagojeni načini sodelovanja.

* višji nivoji vključujejo storitve nižjih. Zneski so simbolični. Za več informacij in posebne načine sodelovanja nas 
kontaktirajte preko e-pošte navedene na koncu predstavitve.

Nivoji.



Želite vedeti
več?
Stopite v kontakt!

Mauricio Belozercovsky
Izvršilni producent

www.ramona-film.com

info@ivejm.org


