
Projemizin Özeti 
 
Birçok film, platformlarda yer bulamadığı için,  seyircisine ulaşamamakta. Bu da sinema 
ekosistemine büyük zarar vermekte. Onmovi sayesinde, filmler seyircisiyle buluşabilecek. Herkes 
Onmovi'de hızlı ve masrafsız şekilde filmini yayınlayabilecek. 
 
Projemizde odaklandığımız problem ve Değer Önerisi 
 
Bir çok yönetmen filmini sinema salonlarında gösterme şansına sahip olamıyor. Filmlerini ya 
festivallerde ya da online platformlarda gösterebiliyorlar, ancak bu filmlerin hepsinin buralarda 
şans bulma ihtimallerinin oldukça düşük olduğu gözükmektedir. Bunun yanına sadece film 
festivallerinde gösterilip daha sonra başka bir yerde gösterilemeyen filmleri de koyduğumuzda, 
sinema ekosisteminde büyük bir platform eksikliğinin söz konusu olduğu görülüyor. Onmovi 
sayesinde yönetmenler  platform bulamama ve kazanç sağlayamama gibi problemlerden 
kurtulmuş olacak. İzleyiciler de festivallerde bulamadıkları ya da kaçırdıkları bu filmleri buradan 
izleyebilecek ve sevdiği yönetmene destek olabilecek. Onmovi olarak herkese sinema filmini 
satma imkanı tanıyan çevrimiçi pazaryeriyiz 
 
Rakip Analizimiz ve Rekabet Stratejimiz 
 
Sanat filmleri ve bağımsız filmlere odaklanması dolayısıyla benzerlik gösteren girişim Mubi. 
 
Rakibimiz olan film platformu içeriklerinin festival ve bağımsız filmler olması dolayısıyla Mubi. 
Fakat Mubi aylık 30 film yayınlamakta  ve bu otuz film her ay yenilenmekte. Dolayısıyla bir film 
havuzu oluşmamakta ve bir topluluk da oluşturulamamakta. Biz onmovi olarak,  ilk etapta 
izleyiciye ulaşamayan yönetmen ve filmlerini ulaşılabilir hale getirmeyi hedefliyoruz. Sinema eseri 
meydana getiren herkes, kolay hızlı ve masrafsız şekilde, platformumuz aracılığıyla izleyiciye 
ulaşabilecek ve bu yolla doğrudan para kazanabilecektir. Bu özellik Mubi ve diğer online 
platformların hiçbirinde bulunmamaktadır. Onmovi film üretmine, herkesin dahil olabileceği 
demokratik bir pazar yeri sunması dolayısıyla, sinema ekosistemine ve yönetmene doğrudan 
temas etmektedir. 
 
Girişimimizin yeni ve farklı yönleri ise şu şekildedir; 
 
Onmovi'de yer alan her film, paket halinde sunulur. Bu pakette yönetmen ya da içerik üreticisi ile 
röportaj, film hakkında inceleme yazıları gibi film ile beraber gelen ek içerikler bulunur.  Onmovi, 
konuşan bir uygulamadır, kullancılar  yorum ve inceleme yazabilir,  film listesi oluşturup kendi film 
listesini (Spotify gibi) oluşturup bir festival seçkisi tadında arkadaşlarıyla paylaşabilir. Herkes 
filmini Onmovi'de kolay, hızlı ve masrafsız bir şekilde yayınlayabilir. 
 
Hedef kitlemiz  kimlerden oluşmaktadır? 
 
Hedef kitlemiz festival ve sanat filmleri başta olmak üzere tüm sinema severler ve 
sinema üreticileri. 
Her geçen gün ivme kazanan  küresel OTT pazarının 2019 yılında 81,6 milyar usd’den 
2024 itibariyle 156,9 milyar usd,% 14'lük bir CAGR ile büyümesi bekleniyor . Küresel 
çapta Netflix’le 167 Milyon, Amazon Prime Video  ile 96 Milyon, Apple Tv+ 33 Milyon ile 
güçlenmeye devam ediyor. Yerel platformlar; 4 Milyon abonesi ile BluTv, 3.6 Milyon 
abonesiyle TurkcellTv ve 3.5 Milyon kayıtlı kullancısı ile Tivibu büyümeye katkı sağlıyor.  



Bizim asıl pazar hedefimiz olan sanat filmleri ağırlıklı içeriklere sahip olan Mubi ise 9 
milyon aboneye ulaşmış durumda. 
 


