OPEN CASTING REGISZTRÁCIÓ
Hogyan tudsz nyilvántartásunkba bekerülni?
 Bármelyik pénteken tudsz regisztrálni az irodánkban, személyesen
10.00 és 18.00 óra között.
Kiket várunk?
 Bárkit, aki kedvet érez a szerepléshez és érdekli a forgatások
világa. Korhatár nincs.
Van regisztrációs díj?
 Nincs
Kell-e hoznod valamit jelentkezéskor?
 Modellek esetében portfóliót - lehetőleg elektronikus formában
Miben gyere regisztrálni?
 Bármilyen hétköznapi ruha jó, azonban érdemes figyelned arra,
hogy úgy fogsz szerepelni nyilvántartásunkban, ahogy a
regisztrációs napon megjelensz. A fényképek jó minősége
érdekében kerüld a nagyon sötét és a nagyon világos ruházatot,
valamint a csíkos, mintás ruhákat.
Milyen munkáink vannak?
 Filmekkel, reklámfilmekkel foglalkozunk, melyekhez kapcsolódnak
az aktuális munkák média és sajtó megjelenései.

Hogyan működik az Open rendszere?
 A válogatásokról (castingokról) az adott szerepeknek megfelelő
karakterű, korú és nemű embereket értesítjük – elsősorban
mobilon. Kisebb szerepekre, statiszta munkákra fotó alapján
történik a válogatás a reklám vagy film aktuális jelenetéhez
igazítva azt, a megfelelő közeg megteremtése érdekében.
Statisztamunkák esetében, amennyiben nem meghatározott közegű
tömegjelenetek forgatására kerül sor, mindenféle válogatás
nélkül van lehetőség dolgozni. Ez nyilván ritkább, de előfordul.
Kiemeltebb szerepekhez is válogatásokon (castingokon) kell részt
venni, amiről szintén az általunk fotó alapján előválogatott
tagjainkat értesítjük ki.
Mi történik jelentkezéskor?
 Készítünk néhány fotót, és ki kell töltened a regisztrációs
adatlapot. A pontosan megadott mobil telefonszám mellett
lehetőség szerint vezetékes telefonszámot, email címet és minél
több elérhetőséget is adj meg. A regisztrációs napot követő
héten kerülsz be nyilvántartásunkba
 Sokan érdeklődtök, hogy a weblapra mikor kerül fel a fotótok.
Ezzel kapcsolatban fontos, hogy 45.000 fő feletti
adatbázisunkból az oldalunkon látható fotók csak ízelítőként
szerepelnek, megrendelőink a belső adatbázis alapján az adott
munkákra leszűrt karaktereket kapják meg
Mire kell feltétlenül figyelni, ha regisztráltál nálunk?
 A mobilodra, hogy ne veszíts munkát
 Elérhetősége(i)d aktualizálására: ha megváltozik mobilszámod,
feltétlenül telefonálj be, írj e-mailt, vagy gyere be, ha felénk
jársz és add meg az újat
 Abban az esetben, ha megjelenésedben jelentős változás állt be
(hajszín és fazonváltozás, szemüveg, testsúly), gyere be egy
ingyenes újra fotózásra, melyre minden pénteken van lehetőség
10.00-18.00 óra között irodánkban
 Alapadataid megadására a honlapunkon található „munkavállalói
adatlap” kitöltésével, valamint bármely adat változása esetén
annak bejelentésére ugyanezen az adatlapon
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