Vermelding Teledoc Campus op voortitels en aftiteling
Regelmatig bereikt CoBO het verzoek van producenten en/of omroepen hoe zij in de voortitels
en/of aftiteling naar Teledoc Campus kunnen verwijzen. Hetzij tekstueel hetzij door het opnemen
van het logo. Onderstaand volgt een uitleg hoe dit te doen en waar u de logo’s kunt vinden.
In de voortitels en/of aftiteling van de Teledoc Campus en alle publiciteitsmateriaal wordt melding
gemaakt van de cofinanciering door CoBO, Filmfonds, NPO én NPO-fonds. Het formaat van de op te
nemen logo’s dient aan elkaar gelijk te zijn.
In aanloop naar de (beeld)afwerking en titelvermelding op de creditlijst geldt het volgende voor
Teledoc Campus:
• Voortitels: “Deze film is tot stand gekomen in het kader van [logo: Teledoc Campus], een
samenwerking van CoBO, Nederlands Filmfonds en de NPO” – deze titelkaart wordt gedurende 3
sec. voor de film gemonteerd.
• Aftiteling: “Deze film is tot stand gekomen met steun van [logo: CoBO]; [logo: NPO]; [logo:
Nederlands Filmfonds]; [logo NPO-fonds] en [logo: omroep]” – waarbij in acht genomen dat de
logovermelding van gelijke grootte en hoogte is.
In de voortitels dient u op te nemen:

Deze productie kwam tot stand in het kader van

een samenwerking van CoBO, NPO, Nederlands Filmfonds en NPO-fonds

In de aftiteling dient u op te nemen:

Deze productie kwam tot stand in het kader van

met steun van

LOGO
OMROEP

Op www.teledoc.cobofonds.nl vindt onder het kopje ‘’ Over Teledoc Campus’ aan de rechterzijde
onder ‘Downloads’ het zipbestand ‘Logo’s Teledoc Campus’. In dit bestand vindt u het logo van
Teledoc Campus en CoBO (jpg, pdf, eps) en een link naar de logo’s van het Filmfonds en de NPO,
die u kunt gebruiken. Het logo van de omroep dient u op te vragen bij de omroep zelf.
Indien u nog vragen heeft kunt contact met ons opnemen via telefoonnummer
035-677 53 48 of per e-mail cobo@cobofonds.nl.
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