Σςόυξπ ςηπ εμόςηςαπ είμαι η αμάδεινη ςηπ δημιξσογικήπ ρςοαςηγικήπ ρκέφηπ πξσ σπάουει πίρχ από έμα
επιςσυημέμξ ποόγοαμμα δημξρίχμ ρυέρεχμ. Οι ρσμμεςξυέπ θα ποέπει επιδείνξσμ πχπ ςξ ρχρςό insight και η
ρςοαςηγική, μπξοξύμ μα επηοεάρξσμ ςημ κξιμή γμώμη και μα βελςιώρξσμ ςημ εικόμα, ςη τήμη ή ςιπ πχλήρειπ,
μιαπ εςαιοίαπ / ξογαμιρμξύ ή εμόπ brand.
Η ανιξλϊγηρη λαμβάμει σπϊφη ςα ενήπ κοιςήοια: Ιδέα - Σςοαςηγική: 60% - Υλξπξίηρη: 20% Απξςελερμαςικόςηςα: 20%
Τξ ίδιξ έογξ (ή μέοξπ ςξσ) μπξοεί μα διαγχμιρςεί μέυοι και 2 τξοέπ ρςημ εμόςηςα PR.

Καςηγξοίεπ

Διαυείοιρη Φήμηπ Εςαιοιώμ, Κοαςικώμ Οογαμιρμώμ,
Αμςιμεςώπιρη Κοίρεωμ, Διαυείοιρη Κοίριμωμ Θεμάςωμ

Βοαβεϋξμςαι ποξγοάμμαςα διαυείοιρηπ τήμηπ πξσ υαοακςηοίζξμςαι απϊ δημιξσογική
ποξρέγγιρη ςϊρξ ρςξ ρςοαςηγικϊ ρυεδιαρμϊ ϊρξ και ρςημ σλξπξίηρη, με ρςϊυξ ςη μέγιρςη
απξςελερμαςικϊςηςα.

Υπξρςηοικςικό Υλικό

To ίδιξ έογξ μπξοεί μα διαγχμιρςεί μϊμξ ρε μια απϊ ςιπ παοακάςχ ξμάδεπ.

Υπξυοεωςικά:
Διαυείοιρη Φήμηπ
Ποξγοάμμαςα Δημξρίχμ Συέρεχμ πξσ ρςϊυξ έυξσμ ςημ αμαβάθμιρη και ποξβξλή ςηπ
εςαιοικήπ εικϊμαπ και ςημ ποξρςαρία ςηπ εςαιοικήπ τήμηπ εςαιοειόμ, ξογαμιρμόμ ςξσ
εσοϋςεοξσ δημϊριξσ ςξμέα και ξογαμιρμόμ ςηπ ςξπικήπ ασςξδιξίκηρηπ, ϊπχπ και
ποξγοάμμαςα Πξλιςικήπ Δπικξιμχμίαπ και ποξβξλήπ ςηπ εικϊμαπ και τήμηπ ποξρόπχμ και
κξμμάςχμ.

Διαυείοιρη Κοίρηπ
Ποξγοάμμαςα ποξεςξιμαρίαπ μιαπ εςαιοίαπ για μα αμςιμεςχπίρει μια κοίρη, καθόπ και
ποξγοάμμαςα επιςσυημέμξσ επικξιμχμιακξϋ υειοιρμξϋ μιαπ κοίρηπ ή εσαίρθηςχμ θεμάςχμ
(issues) ςα ξπξία μπξοξϋμ μα ενελιυθξϋμ ρε κοίρειπ.

• Key Visual
jpeg 516υ516 px RGB
• Παοξσρίαρη Σσμμεςξυήπ
(ρσμπληοχμέμξ word template)

Ποξαιοεςικά:
• Case Study Video
μέγιρςηπ διάοκειαπ 3 λεπςόμ
Ποξδιαγοατέπ video (maximum)
Mp4
Codec: H.264
Frame Rate: 25fps
Aspect ratio-Resolution: 1920x1080
Bit Rate: 5mb/s
Audio: AAC
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Stakeholders’ Relations

Βοαβεϋξμςαι ποξγοάμμαςα αμάπςσνηπ ρυέρεχμ εμπιρςξρϋμηπ με ρσγκεκοιμέμεπ ξμάδεπ
κξιμξϋ πξσ επέδειναμ δημιξσογική ρκέφη ςϊρξ ρςξ ρυεδιαρμϊ ϊρξ και ρςημ σλξπξίηρη.

Υπξρςηοικςικό Υλικό

To ίδιξ έογξ μπξοεί μα διαγχμιρςεί μϊμξ ρε μια απϊ ςιπ παοακάςχ ξμάδεπ.

Internal Communication
Ποξγοάμμαςα Δημξρίχμ Συέρεχμ πξσ απεσθϋμξμςαι ρςξ ποξρχπικϊ μιαπ εςαιοίαπ – με ςημ εσοεία
έμμξια: σπάλληλξι ξλικήπ ή μεοικήπ απαρυϊληρηπ, ελεϋθεοξι επαγγελμαςίεπ, ρσμεογάςεπ κ.λ.π.- και
ρςξυεϋξσμ ρςημ αμάπςσνη και διαυείοιρη ςχμ ρυέρεχμ μεςανϋ ςξσπ, ρε καλϋςεοη εμημέοχρη, ρςημ
αμϋφχρη ςξσ ηθικξϋ και ρςημ εμίρυσρη ςηπ εμπιρςξρϋμηπ ςξσπ ρςημ εςαιοία.

Υπξυοεωςικά:
• Key Visual
jpeg 516υ516 px RGB
• Παοξσρίαρη Σσμμεςξυήπ
(ρσμπληοχμέμξ word template)

Ποξαιοεςικά:
External Communication
Ποξγοάμμαςα αμάπςσνηπ διαλϊγξσ με κσβεομηςικξϋπ τξοείπ, δημϊρια διξίκηρη και ςξπική
ασςξδιξίκηρη με ρςϊυξ ςημ ποξόθηρη ςχμ θέρεχμ επιυειοήρεχμ και ξογαμιρμόμ και ςημ επίςεσνη
αμξιβαίαπ καςαμϊηρηπ και επξικξδξμηςικήπ ρσμεογαρίαπ.
Ποξγοάμμαςα Δςαιοικόμ Δημξρίχμ Συέρεχμ πξσ ρςξυεϋξσμ ρε υοημαςξξικξμξμικά κξιμά.
Ποξγοάμμαςα Δημξρίχμ Συέρεχμ πξσ απεσθϋμξμςαι ρε ςξπικέπ κξιμχμικέπ ξμάδεπ ϊπχπ π.υ. opinion
leaders και καςξίκξσπ ρσγκεκοιμέμχμ πεοιξυόμ.

• Case Study Video
μέγιρςηπ διάοκειαπ 3 λεπςόμ
Ποξδιαγοατέπ video (maximum)
Mp4
Codec: H.264
Frame Rate: 25fps
Aspect ratio-Resolution: 1920x1080
Bit Rate: 5mb/s
Audio: AAC

Κξιμωμία & Επιυειοημαςικόςηςα

Βοαβεϋξμςαι ποξγοάμμαςα πξσ αμέδειναμ με δημιξσογικϊ ςοϊπξ ςα κϋοια μημϋμαςα εμϊπ
ποξγοάμμαςξπ Δςαιοικήπ Υπεσθσμϊςηςαπ ή Χξοηγίαπ με ρςϊυξ ςη ρσμβξλή ρςημ εμημέοχρη,
εσαιρθηςξπξίηρη ή ρςήοινη ςηπ κξιμχμίαπ.

Υπξρςηοικςικό Υλικό

To ίδιξ έογξ μπξοεί μα διαγχμιρςεί μϊμξ ρε μια απϊ ςιπ παοακάςχ ξμάδεπ.

Εςαιοική Υπεσθσμόςηςα / ΜΚΟ
Ποξγοάμμαςα Δημξρίχμ Συέρεχμ πξσ ατξοξϋμ ρςημ εικϊμα ςηπ εςαιοίαπ χπ κξιμχμικξϋ εςαίοξσ,
ποξάγξμςαπ ςημ έμμξια ςηπ αμςαπξδξςικϊςηςαπ εκ μέοξσπ ςηπ επιυείοηρηπ με ρςϊυξ ςημ κξιμή χτέλεια.
Συεδιαρμϊπ και Αμάπςσνη ποξγοαμμάςχμ Δημξρίχμ Συέρεχμ για μη κεοδξρκξπικξϋπ ξογαμιρμξϋπ ή
τξοείπ με ρσγκεκοιμέμξ ποξραμαςξλιρμϊ (πεοιβάλλξμ, πξλιςιρςικά, επιρςήμεπ, γοάμμαςα, αθληςιρμϊπ,
κξιμχμικά κ.ά.) και ρυεδιαρμϊπ ξλξκληοχμέμηπ πξλιςικήπ διείρδσρηπ και ςξπξθέςηρηπ ρςιπ επιλξγέπ
ςχμ υξοηγόμ/σπξρςηοικςόμ.

Υπξυοεωςικά:
• Key Visual
jpeg 516υ516 px RGB
• Παοξσρίαρη Σσμμεςξυήπ
(ρσμπληοχμέμξ word template)

Ποξαιοεςικά:
• Case Study Video
μέγιρςηπ διάοκειαπ 3 λεπςόμ

Εςαιοικέπ Χξοηγίεπ
Δςήρια Χξοηγικά Ποξγοάμμαςα Δπιυειοήρεχμ / Οογαμιρμόμ με έμποακςη αμάπςσνη υξοηγίαπ ή
σπξρςήοινηπ ρειοάπ εμεογειόμ ρε εςήρια βάρη, με ρσγκεκοιμέμξ ρςϊυξ και πεοιξυή διείρδσρηπ.
Χξοηγίεπ ή σπξρςήοινη επιυειοήρεχμ ρε επιλεγμέμεπ εμέογειεπ πξσ αμαβαθμίζξσμ ςξ πξλιςιρμικϊ
επίπεδξ και εσαιρθηςξπξιξϋμ ςημ κξιμχμία με ρκξπϊ ςη βελςίχρη ςηπ πξιϊςηςαπ ζχήπ.

Ποξδιαγοατέπ video (maximum)
Mp4
Codec: H.264
Frame Rate: 25fps
Aspect ratio-Resolution: 1920x1080
Bit Rate: 5mb/s
Audio: AAC
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Υπξρςήοινη Σςοαςηγικώμ Marketing Ποξϊόμςωμ/Υπηοεριώμ
(Marketing PR)

Βοαβεϋξμςαι ποξγοάμμαςα πξσ βαρίρςηκαμ ρε δημιξσογικέπ ιδέεπ για μα εμημεοόρξσμ ή
και μα υςίρξσμ ρυέρειπ εμπιρςξρϋμηπ για μέα ή σπάουξμςα ποξψϊμςα και σπηοερίεπ.

Υπξρςηοικςικό Υλικό

To ίδιξ έογξ μπξοεί μα διαγχμιρςεί μϊμξ ρε μια απϊ ςιπ παοακάςχ ξμάδεπ

Διαοκή Αγαθά

Υπξυοεωςικά:

Δμδεικςικά: ςηλέτχμα, μικοξρσρκεσέπ, λεσκέπ ρσρκεσέπ, μαϋοεπ ρσρκεσέπ, λεσκά είδη, έπιπλα
ρπιςιξϋ και γοατείξσ, κλιμαςιρςικά, θεομαμςικά, δξμικά σλικά, σπξλξγιρςέπ, πεοιτεοειακά, software,
ενξπλιρμϊπ γοατείξσ, εογαλεία, μπαςαοίεπ, ρσρςήμαςα αρταλείαπ, οξϋυα, σπξδήμαςα, αθληςικά είδη,
ασςξκίμηςα, δίςοξυα, ρκάτη, ενχλέμβιεπ μηυαμέπ, τξοςηγά και ρυεςικά καςαρςήμαςα

• Key Visual
jpeg 516υ516 px RGB

Αμαλώριμα Αγαθά
Δμδεικςικά: πξςά αλκξξλξϋυα και μη, γλσκίρμαςα, ρμακπ, παγχςά, γάλαςα, γιαξϋοςια, οξτήμαςα,
κατέδεπ, κάθε μξοτήπ ςοϊτιμα, καλλσμςικά, είδη ποξρχπικήπ τοξμςίδαπ και σγιειμήπ, βιςαμιμξϋυα
ρκεσάρμαςα, αμαλγηςικά, ποξτσλακςικά, εμςξμξαπχθηςικά, καθαοιρςικά, απξοοσπαμςικά, ςοξτέπ
ζόχμ, αμαλόριμα είδη γοατείξσ, βεμζίμεπ, λιπαμςικά, ελαρςικά και ρυεςικά καςαρςήμαςα

Υπηοερίεπ
Δμδεικςικά: σπηοερίεπ ςηλετχμίαπ κιμηςήπ και ρςαθεοήπ, ςηλέτχμα, internet service providers,
ςηλετχμικξί καςάλξγξι, υοημαςξξικξμξμικέπ σπηοερίεπ / ςξσοιρμϊπ / αμαφσυή / ρσγκξιμχμίεπ,
ςσυεοά παιυμίδια / πξλιςιρμϊπ / αθληςιρμϊπ / μέρα / δημϊριξ

Digital PR

• Παοξσρίαρη Σσμμεςξυήπ
(ρσμπληοχμέμξ word template)

Ποξαιοεςικά:
• Case Study Video
μέγιρςηπ διάοκειαπ 3 λεπςόμ
Ποξδιαγοατέπ video (maximum)
Mp4
Codec: H.264
Frame Rate: 25fps
Aspect ratio-Resolution: 1920x1080
Bit Rate: 5mb/s
Audio: AAC

Βοαβεϋξμςαι έογα πξσ ανιξπξίηραμ με ιδιαίςεοα δημιξσογικϊ ςοϊπξ ςα digital μέρα χπ
κϋοιξ ϊυημα επικξιμχμίαπ.

Υπξρςηοικςικό Υλικό

Δμέογειεπ Δημξρίχμ Συέρεχμ, ςχμ ξπξίχμ κϋοιξ καμάλι επικξιμχμίαπ είμαι ςα digital μέρα
(υοήρη ambassadors ή influencers ρςα social media, websites, blogs, site κξιμχμικήπ
δικςϋχρηπ κλπ). Η διαγχμιζϊμεμη εςαιοία θα ποέπει μα έυει ςημ εσθϋμη, για ςξ ρυεδιαρμϊ
ςηπ ρςοαςηγικήπ ςηπ εμέογειαπ, ςημ σλξπξίηρη αλλά και ςημ επικξιμχμιακή ανιξπξίηρή ςηπ.
Θα λητθξϋμ σπϊφη δείγμαςα δημιξσογικήπ υοήρηπ κάπξιαπ social media πλαςτϊομαπ,
επίπεδα engagement, social reach και ρςοαςηγική.

Υπξυοεωςικά:
• Key Visual
jpeg 516υ516 px RGB
• Παοξσρίαρη Σσμμεςξυήπ
(ρσμπληοχμέμξ word template)

Ποξαιοεςικά:
• Case Study Video
μέγιρςηπ διάοκειαπ 3 λεπςόμ
Ποξδιαγοατέπ video (maximum)
Mp4
Codec: H.264
Frame Rate: 25fps
Aspect ratio-Resolution: 1920x1080
Bit Rate: 5mb/s
Audio: AAC
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Low Budget

Βοαβεϋξμςαι έογα πξσ βαρίρςηκαμ ρςη δϋμαμη ςηπ δημιξσογικϊςηςαπ για μα επιςϋυξσμ ςα
επιθσμηςά απξςελέρμαςα με έμαμ υαμηλϊ ποξωπξλξγιρμϊ.

Υπξρςηοικςικό Υλικό

Δμέογειεπ Δημξρίχμ Συέρεχμ, με ποξωπξλξγιρμϊ πξσ δεμ νεπεομάει ςιπ 20.000€ ςα ξπξία
θα ποέπει εμταμόπ μα έυξσμ πεςϋυει ςξσπ ρςϊυξσπ ςξσπ και μα αματέοξσμ αμαλσςικά ςα
εογαλεία επικξιμχμίαπ πξσ ανιξπξιήθηκαμ. Η διαγχμιζϊμεμη εςαιοία θα ποέπει μα έυει ςημ
εσθϋμη, για ςξ ρυεδιαρμϊ ςηπ ρςοαςηγικήπ ςηπ εμέογειαπ, ςημ σλξπξίηρη αλλά και ςημ
επικξιμχμιακή ανιξπξίηρή ςηπ με αμςίρςξιυεπ εμέογειεπ ποξπ ςα ΜΜΔ. H εμέογεια πξσ θα
σπξβληθεί δεμ θα ποέπει μα απξςελεί μέοξπ μιαπ μεγαλϋςεοηπ καμπάμιαπ.

Υπξυοεωςικά:

Η σπξβάλλξσρα εςαιοία θα ποέπει μα ρσμπεοιλάβει ρςημ έκθερη ςξμ ςελικό ξικξμξμικό
απξλξγιρμό (και ςι ασςόπ πεοιλαμβάμει), καθώπ και μα αματέοει πιθαμέπ δωοεάμ
παοξυέπ ρε είδξπ (π.υ. από υξοηγίεπ).

• Key Visual
jpeg 516υ516 px RGB
• Παοξσρίαρη Σσμμεςξυήπ
(ρσμπληοχμέμξ word template)

Ποξαιοεςικά:
• Case Study Video
μέγιρςηπ διάοκειαπ 3 λεπςόμ
Ποξδιαγοατέπ video (maximum)
Mp4
Codec: H.264
Frame Rate: 25fps
Aspect ratio-Resolution: 1920x1080
Bit Rate: 5mb/s
Audio: AAC

Εκδηλώρειπ / Experiential Events

Βοαβεϋξμςαι εκδηλόρειπ πξσ ποξρέτεοαμ ρςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ μια νευχοιρςή εμπειοία με
ρςϊυξ μα ποξβάλξσμ απξςελερμαςικά, μέρχ ςηπ δημιξσογικϊςηςαπ, βαρικά μημϋμαςα ςξσ
ξογαμχςή-εςαιοείαπ.

Υπξρςηοικςικό Υλικό

To ίδιξ έογξ μπξοεί μα διαγχμιρςεί μϊμξ ρε μια απϊ ςιπ παοακάςχ ξμάδεπ.

Κλειρςέπ Εκδηλώρειπ
Δκδηλόρειπ πξσ διξογαμόμξμςαι για ςημ αμάπςσνη ςηπ εικϊμαπ και ςχμ ρυέρεχμ μιαπ επιυείοηρηπ /
ξογαμιρμξϋ ή ςημ ποξβξλή ποξψϊμςχμ ή σπηοεριόμ ποξπ ρςξυεσμέμα κξιμά.

Υπξυοεωςικά:
• Key Visual
jpeg 516υ516 px RGB
• Παοξσρίαρη Σσμμεςξυήπ
(ρσμπληοχμέμξ word template)

Σσμέδοια

Εκδηλώρειπ για ςξ εσού κξιμό
Δκδηλόρειπ πξσ διξογαμόμξμςαι για ςημ αμάπςσνη ςηπ εικϊμαπ και ςχμ ρυέρεχμ μιαπ επιυείοηρηπ /
ξογαμιρμξϋ ή ςημ ποξβξλή ποξψϊμςχμ ή σπηοεριόμ ποξπ ςξ εσοϋ κξιμϊ.

Ποξαιοεςικά:
• Case Study Video
μέγιρςηπ διάοκειαπ 3 λεπςόμ
Ποξδιαγοατέπ video (maximum)
Mp4
Codec: H.264
Frame Rate: 25fps
Aspect ratio-Resolution: 1920x1080
Bit Rate: 5mb/s
Audio: AAC
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Integrated Campaign Led by PR

Βοαβεϋξμςαι ποξγοάμμαςα πξσ αμαπςϋρρξμςαι ρε διάτξοα καμάλια επικξιμχμίαπ αλλά
νεκιμξϋμ ή καςεσθϋμξμςαι απϊ ςιπ Δημϊριεπ Συέρειπ.

Υπξρςηοικςικό Υλικό

Ολξκληοχμέμα ποξγοάμμαςα επικξιμχμίαπ πξσ νεκιμξϋμ ή καςεσθϋμξμςαι απϊ ςιπ Δημϊριεπ
Συέρειπ. Τα ποξγοάμμαςα ποέπει μα αμαπςϋρρξμςαι ρε διατξοεςικά μέρα / καμάλια
επικξιμχμίαπ, αλλά μα είμαι νεκάθαοξπ ξ κσοίαουξπ οϊλξπ ςχμ δημξρίχμ ρυέρεχμ. Οι
σπξφητιϊςηςεπ θα κοιθξϋμ βάρει ςξσ βαθμξϋ πξσ έυξσμ επιςϋυει μα εμξπξιήρξσμ ςα
διατξοεςικά καμάλια επικξιμχμίαπ ρε ϊλξ ςξ τάρμα ςηπ καμπάμιαπ και ποέπει μα
επιδείνξσμ πϊρξ καλά ςα διατξοεςικά μέρα ρσμπληοόμξσμ ςξ έμα ςξ άλλξ όρςε μα
επικξιμχμήρξσμ με επιςσυία ςξ μήμσμα ςξσ brand ή / και μα αλλάνξσμ ςη ρσμπεοιτξοά ςξσ
καςαμαλχςή.

Υπξυοεωςικά:
• Key Visual
jpeg 516υ516 px RGB
• Παοξσρίαρη Σσμμεςξυήπ
(ρσμπληοχμέμξ word template)

Ποξαιοεςικά:
• Case Study Video
μέγιρςηπ διάοκειαπ 3 λεπςόμ
Ποξδιαγοατέπ video (maximum)
Mp4
Codec: H.264
Frame Rate: 25fps
Aspect ratio-Resolution: 1920x1080
Bit Rate: 5mb/s
Audio: AAC

Ποξραομξγή / Ενέλινη Διεθμξύπ Concept
Έογα Δ. Concept δεμ έυξσμ δικαίχμα ρσμμεςξυήπ ρε άλλη καςηγξοία / ξμάδα.
Βοαβεϋξμςαι έογα πξσ έυξσμ χπ ατεςηοία έμα ρσγκεκοιμέμξ διεθμέπ concept ή ποϊγοαμμα
ςξ ξπξίξ αμαπςϋρρξσμ με δημιξσογικϊ ςοϊπξ για μα επιςϋυξσμ ρσγκεκοιμέμξσπ ρςϊυξσπ
επικξιμχμίαπ ρςημ ελλημική αγξοά.

Υπξρςηοικςικό Υλικό

Η καςηγξοία πεοιλαμβάμει έογα πξσ ποξραομϊζξσμ ή ενελίρρξσμ έμα διεθμέπ concept. Ωπ
«διεθμέπ concept» ξοίζεςαι η κσοίαουη δημιξσογική ιδέα πξσ υοηριμξπξιεί έμα brand ρε
πεοιρρϊςεοεπ απϊ μια υόοεπ και η ξπξία έυει απξςελέρει ςξμ κξομϊ μιαπ μέαπ εταομξγήπ /
ποξραομξγήπ / ενέλινήπ ςηπ, πξσ έυει αμαπςσυθεί ρςημ Δλλάδα. Δεμ θεχοείςαι διεθμέπ
concept μια διεθμήπ ρςοαςηγική καςεϋθσμρη, ϊπχπ για παοάδειγμα έμα slogan.

Υπξυοεωςικά:

Η σπξβάλλξσρα εςαιοία θα ποέπει απαοαίςηςα μα καςαθέςει σλικό από ςξ ενωςεοικό
ποξκειμέμξσ μα είμαι εμταμήπ η διατξοξπξίηρη ςηπ ελλημικήπ εκδξυήπ.

Ποξαιοεςικά:

• Key Visual
jpeg 516υ516 px RGB
• Παοξσρίαρη Σσμμεςξυήπ
(ρσμπληοχμέμξ word template)

• Case Study Video
μέγιρςηπ διάοκειαπ 3 λεπςόμ
Ποξδιαγοατέπ video (maximum)
Mp4
Codec: H.264
Frame Rate: 25fps
Aspect ratio-Resolution: 1920x1080
Bit Rate: 5mb/s
Audio: AAC
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Σε καμέμα ρημείξ ςηπ έκθερηπ ή ςξσ video δεμ ποέπει μα αματέοεςαι ςξ ϊμξμα ςηπ σπξβάλλξσραπ ή ςηπ
διαγχμιζϊμεμηπ εςαιοίαπ.
Η Οογαμχςική Δπιςοξπή Ermis Awards διαςηοεί ςξ δικαίχμα, μεςά ςημ σπξβξλή ρσμμεςξυόμ, μα ρσγυχμεϋρει
ή/και μα δημιξσογήρει μέεπ ξμάδεπ. Η κοιςική επιςοξπή έυει ςξ δικαίχμα, μεςάςανηπ ςχμ έογχμ πξσ δεμ
σπξβλήθηκαμ ρςη ρχρςή Καςηγξοία/Ομάδα, καθόπ και ςη δσμαςϊςηςα μα ζηςήρει απϊ ςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ
διεσκοιμίρειπ αματξοικά με ςιπ ρσμμεςξυέπ.

Τοόπξπ Υπξβξλήπ Έογωμ
Η σπξβξλή ρσμμεςξυήπ γίμεςαι online μέρα απϊ ςξ site www.ermisawards.gr.

ΒΗΜΑ 1

Σσμπλήοχρη ρςξιυείχμ ρσμμεςξυήπ

ΒΗΜΑ 2

Upload σπξρςηοικςικξϋ σλικξϋ

ΒΗΜΑ 3

Οοιρςικξπξίηρη ρσμμεςξυήπ/υόμ

ΒΗΜΑ 4

Υπξγοατή ςηπ Σσγκεμςοωςικήπ
Καςάρςαρηπ (ϊπχπ ασςή εκςσπόμεςαι
απϊ ςξ site) και απξρςξλή ρςα γοατεία
ςηπ ΔΔΔΔ

ΒΗΜΑ 5

Δνϊτληρη ςελώμ ρσμμεςξυήπ

ONLINE

ΕΔΕΕ
Υπεοείδξσ 7, 105 58 Αθήμα,
σπϊφη Γοαμμαςείαπ Ermis Awards

Με επιςαγή ημέοαπ, μεςοηςά, ή καςάθερη ρςξ
λξγαοιαρμϊ ςηπ ΔΔΔΔ

Τέλη Σσμμεςξυήπ
Για ςημ Δμϊςηςα Ermis PR, ςξ ςέλξπ ρσμμεςξυήπ ξοίζεςαι ρε €200 ρσμ ΦΠΑ.
Η ενϊτληρη ςχμ ςελόμ ρσμμεςξυήπ γίμεςαι με επιςαγή ημέοαπ, μεςοηςά, ή καςάθερη ρςξ λξγαοιαρμϊ ςηπ
ΔΔΔΔ.
ALPHA BANK | 120-00-2320-000958
IBAN: GR 63 0140 1200 1200 0232 0000 958
Ποξρξυή. Η καςάθερη θα ποέπει μα αμαγοάτει ςημ επχμσμία ςηπ εςαιοίαπ ρςημ ξπξία θα εκδξθεί ςξ
αμςίρςξιυξ ςιμξλϊγιξ.

Kλίμακεπ Eκπςώρεωμ
Σςημ Eμϊςηςα Ermis PR για ρσμμεςξυέπ ρσμξλικήπ καθαοήπ ανίαπ, ποξ ΦΠΑ:
¬ μεςανϋ €651 και €800 παοέυεςαι έκπςχρη 5%
¬ μεςανϋ €801 και €1.200 έκπςχρη 10%
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¬

και απϊ €1.201 και πάμχ, έκπςχρη 15%

Οι εκπςόρειπ ιρυϋξσμ μϊμξ για ςα μέλη ςηπ ΔΔΔΔ.
Ποξρξυή
Μεςά ςη λήνη ςηπ ποξθερμίαπ σπξβξλήπ ρσμμεςξυώμ, ρε ξπξιαδήπξςε ακύοχρη ρσμμεςξυήπ για λόγξσπ μη
ςήοηρηπ ςχμ όοχμ ςξσ Καμξμιρμξύ, ςξ ςέλξπ ρσμμεςξυήπ παοακοαςείςαι και δεμ επιρςοέτεςαι.

Επιςοξπέπ
Live Kοιςική Eπιςοξπή
Τξσλάυιρςξμ 11 μέλη με απαοςία ςα 9 μέλη

Online Kοιςική Eπιςοξπή
Τξσλάυιρςξμ 30 κοιςέπ θα βαθμξλξγήρξσμ online ςα Finalists ςηπ εμϊςηςαπ.

Επιςοξπή Εμρςάρεωμ
Για ςημ Δμϊςηςα Ermis PR, 7μελήπ Δπιςοξπή Δμρςάρεχμ με απαοςία 5 μέλη, απξςελξϋμεμη απϊ ςξμ Ποϊεδοξ
ςηπ Οογαμχςικήπ Δπιςοξπήπ Ermis Awards, 2 μέλη ςηπ Οογαμχςικήπ Δπιςοξπήπ Ermis Awards και μέλη ςηπ
Διξικξϋραπ Δπιςοξπήπ ςξσ Τξμέα Δημξρίχμ Συέρεχμ ςηπ ΔΔΔΔ.

Σςάδια Κοίρηπ & Βαθμξλόγηρη
Η διαδικαρία ανιξλϊγηρηπ έυει ςέρρεοα ρςάδια κοίρηπ:
Ποώςξ Σςάδιξ Κοίρηπ:
Αμαδεικμϋξμςαι ςα Ermis Finalist, δηλαδή ϊρα απϊ ςα αουικά σπξβληθέμςα έογα ρσγκέμςοχραμ πεοιρρϊςεοεπ
απϊ 50% θεςικέπ φήτξσπ (NAI). Ωπ μέγιρςξ πξρξρςϊ ςχμ Ermis Finalist ξοίζεςαι ςξ 33% ςχμ αουικόμ
ρσμμεςξυόμ ςηπ εμϊςηςαπ.
Δεύςεοξ Σςάδιξ Κοίρηπ:
Αμακηοϋρρξμςαι ςα βοαβεία Ermis Bronze, Ermis Silver και Ermis Gold απϊ ςξ ρϋμξλξ ςχμ Ermis Finalist,
μέρχ ςχμ ενήπ κοιςικόμ επιςοξπόμ:
1. Live Κοιςική Επιςοξπή
Τα μέλη ςηπ live κοιςικήπ επιςοξπήπ, η ξπξία ρσμεδοιάζει ρε τσρικϊ υόοξ, με ταμεοή φητξτξοία, δηλόμξσμ
για ςξ κάθε έογξ αμ θεχοξϋμ ϊςι ανίζει μα βοαβεσθεί με Gold, Silver, Bronze ή θα παοαμείμει με ςη διάκοιρη
Finalist. Η φήτξπ ςηπ κοιςικήπ επιςοξπήπ θα απξςελεί ςξ 70% ςηπ ςελικήπ βαθμξλξγίαπ ςξσ κάθε έογξσ.
2. Online Κοιςική Επιςοξπή
Τα μέλη ςηπ ξnline κοιςικήπ επιςοξπήπ, φητίζξσμ μέρχ ηλεκςοξμικήπ πλαςτϊομαπ και επιλέγξσμ για ςξ κάθε
έογξ, αμ θεχοξϋμ ϊςι ανίζει μα βοαβεσςεί με Gold, Silver ή Bronze ή θα παοαμείμει με ςη διάκοιρη Finalist. Η
φήτξπ ςηπ online επιςοξπήπ θα απξςελεί ςo 30% ςηπ ςελικήπ βαθμξλξγίαπ ςξσ κάθε έογξσ. Για μα
ποξρμεςοηθεί ρςημ ςελική φήτξ μιαπ ρσμμεςξυήπ η φήτξπ ςηπ Online Κοιςικήπ Δπιςοξπήπ, θα ποέπει μα ςημ
έυξσμ φητίρει ςξσλάυιρςξμ 15 κοιςέπ.
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Οι φήτξι θα δημξριξπξιηθξϋμ για κάθε κοιςή ξμξμαρςικά και για ςιπ δϋξ επιςοξπέπ, μεςά ςξ πέοαπ ςηπ
διξογάμχρηπ.
Τοίςξ Σςάδιξ Κοίρηπ:
Η Live Δπιςοξπή επιλέγει αμ θέλει μα απξμείμει ςξ βοαβείξ Grand Ermis. Τξ Grand Ermis αμακηοϋρρεςαι
μεςανϋ ςχμ έογχμ πξσ βοαβεϋςηκαμ με Ermis Gold ρςιπ παοαπάμχ καςηγξοίεπ. Δναιοξϋμςαι ϊρεπ ρσμμεςξυέπ
έλαβαμ Ermis Gold και ατξοξϋμ κξιμχμικά μημϋμαςα, καθόπ και ξι ρσμμεςξυέπ πξσ έλαβαμ Ermis Gold ρςημ
Καςηγξοία «Ποξραομξγή / Δνέλινη Διεθμξϋπ Concept».
Τέςαοςξ Σςάδιξ ςηπ διαδικαρίαπ:
Αμακηοϋρρξμςαι ξι διακοίρειπ PR Agency of the Υear & Client of the Year.
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