Η εμόςηςα Ermis Production διξογαμώμεςαι με ςημ σπξρςήοινη ςηπ ΠΑΚΤ, η ξπξία έυει και ςημ εσθύμη για ςξσπ όοξσπ
ςξσ καμξμιρμξύ.

Καςηγξοίεπ
A. Παοαγχγή Διατημιρςικώμ Σαιμιώμ
Οι ξμάδεπ Α01 έωπ Α10 πεοιλαμβάμξσμ παοαγωγέπ διατημιρςικώμ ςαιμιώμ πξσ
δημιξσογήθηκαμ ρσγκεκοιμέμα για TV/Cinema.

A01. Αλκξξλξύυα Πξςά

Τπξρςηοικςικό Τλικό
Τπξυοεχςικά:

ξσίρκι, ςζιμ, βϊςκα, μπίοεπ, κοαριά, RTDs

• Key Visual

A02. Μη Αλκξξλξύυα Πξςά / Φσμξί / Γαλακςξκξμικά / Υσςικά Ρξτήμαςα

• Σαιμία υχοίπ ςα ρήμαςα ςηπ εςαιοίαπ
παοαγχγήπ

κατέπ, υσμξί, αμαφσκςικά, εμτιαλχμέμα μεοά, ςράι, οξτήμαςα, γάλα, ρξκξλαςξϋυα γάλαςα

A03. Δίδη πιςιξύ & Γοατείξσ / Δμέογεια / Δνξπλιρμόπ & Ηλεκςοξμικόπ
Δνξπλιρμόπ / Ηλεκςοξμικέπ Πχλήρειπ / Πληοξτξοική / Καςαρςήμαςα /
Τπηοερίεπ
Καθαοιρςικά, απξοοσπαμςικά, αοχμαςικά υόοξσ, εμςξμξαπχθηςικά, υαοςιά κξσζίμαπ, βατέπ
σπξδημάςχμ, υοόμαςα, βξϋοςρεπ, ασςξκϊλληςα, ρκξϋπεπ, ρτξσγγαοίρςοεπ, ραμίδεπ ριδεοόμαςξπ
μικοξρσρκεσέπ, λεσκέπ ρσρκεσέπ, μαϋοεπ ρσρκεσέπ, ηλεκςοικά είδη, μπαςαοίεπ (εκςϊπ
ασςξκιμήςξσ), έπιπλα και ρςξλιρμϊπ ρπιςιξϋ, κλιμαςιρςικά, ρσρςήμαςα ήυξσ και εικϊμαπ, CDs,
DVDs, βιμςεξκάμεοεπ, τχςξγοατικέπ μηυαμέπ και τιλμ, τχςιρςικά, εογαλεία, έπιπλα κήπξσ,
διακξρμηςικά, ρσρςήμαςα αρταλείαπ, θεομαμςικά, λεσκά είδη, υαλιά, δξμικά σλικά, έπιπλα
γοατείξσ, αμαλόριμα είδη γοατείξσ, σπξλξγιρςέπ, πεοιτεοειακά, software, internet service
providers, ηλεκςοξμικέπ πχλήρειπ, φητιακά καςαρςήμαςα και σπηοερίεπ, τχςξεκςσπχςέπ,
πάοξυξι ηλεκςοικξϋ οεϋμαςξπ και τσρικξϋ αεοίξσ, ϋδοεσρη

jpeg 516υ516 px RGB

Ποξδιαγοατέπ video (maximum)
Mp4
Codec: H.264
Frame Rate: 25fps
Aspect ratio-Resolution:16:9, 1920x1080
Bit Rate: 5 - 10 Mbps
Audio: AAC 48Khz Stereo

A04. Σοαπεζικά / Αρταλιρςικά / Φοημαςξξικξμξμικά Ποξψόμςα / Τπηοερίεπ
ςοαπεζικά ποξψϊμςα ή σπηοερίεπ, αρταλιρςικά ποξψϊμςα ή σπηοερίεπ, πιρςχςικέπ κάοςεπ,
επεμδϋρειπ, ακίμηςα, leasing, δάμεια, επεμδσςικά ποξψϊμςα, αρτάλειεπ ζχήπ, αρτάλειεπ
ασςξκιμήςξσ, σπηοερίεπ διαμξμόμ και μεςατξοόμ

A05. Ομξοτιά / Τγιειμή / Έμδσρη / Τπόδηρη / Καςαρςήμαςα / Τπηοερίεπ
καλλσμςικά, αοόμαςα, ραμπξσάμ, κοέμεπ μαλλιόμ, βατέπ μαλλιόμ, κοέμεπ ρόμαςξπ, ρεοβιέςεπ,
παιδικέπ πάμεπ, ραπξϋμια, ξδξμςϊκοεμεπ, διαλϋμαςα, υαοςιά σγείαπ, υαοςξμάμςιλα, αμαλγηςικά,
βιςαμιμξϋυα ρκεσάρμαςα, τσςικέπ ίμεπ, καοαμέλεπ λαιμξϋ, έμπλαρςοα, ποξτσλακςικά, νσοιρςικέπ
μηυαμέπ, νσοατάκια, ςερς εγκσμξρϋμηπ, άλλα ποξψϊμςα ταομακείξσ, είδη πεοιπξίηρηπ ζόχμ,
ιμρςιςξϋςα ξμξοτιάπ, κξμμχςήοια, καςαρςήμαςα καλλσμςικόμ, ταομακεία, οξϋυα αμδοικά,
γσμαικεία ή παιδικά, πιςζάμεπ, ερόοξσυα, σπξδήμαςα, αθληςικά σπξδήμαςα, αθληςικά είδη,
οξλϊγια, κξρμήμαςα, δεομάςιμα είδη, ξπςικά είδη, είδη ςανιδίξσ, αλσρίδεπ καςαρςημάςχμ ειδόμ
δόοξσ

A06. Πξλιςιρμόπ / Δκπαίδεσρη / Αθληςιρμόπ / Μέρα Δμημέοχρηπ / Δκδόρειπ
ετημεοίδεπ, πεοιξδικά, οαδιξτχμικξί και ςηλεξπςικξί ρςαθμξί και ποξγοάμμαςα, βιβλία,
εκπαιδεσςικά βξηθήμαςα (βιβλία, CDs, βιμςεξκαρέςεπ, DVDs), υξοηγίεπ εκδηλόρεχμ, υξοηγίεπ
πξλιςιρμικόμ γεγξμϊςχμ, πξλιςιρμικέπ εκδηλόρειπ, ρσγυχμεϋρειπ εςαιοιόμ, ειραγχγέπ ρςξ
Χοημαςιρςήοιξ, υξοηγίεπ αθληςικόμ γεγξμϊςχμ και αθληςόμ,
αθληςικέπ εκδηλόρειπ και ρσματή ποξψϊμςα/σπηοερίεπ ή δοαρςηοιϊςηςεπ, ρυξλέπ, ρυξλεία,
ποξγοάμμαςα ρπξσδόμ, τοξμςιρςήοια νέμχμ γλχρρόμ
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A07. Σοότιμα / Γαλακςξκξμικά Δίδη / Γλσκίρμαςα / μακπ / υεςικά
Καςαρςήμαςα
λάδια, βξϋςσοα, μαογαοίμεπ, αλλαμςικά, ράλςρεπ, μαγιξμέζεπ, ζσμαοικά, φχμιά, αοςξρκεσάρμαςα,
κξμρέοβεπ, καςεφσγμέμα ςοϊτιμα, έςξιμα ταγηςά, γαλακςξκξμικά και ςσοξκξμικά ποξψϊμςα,
δημηςοιακά, ζχξςοξτέπ, super markets, μπιρκϊςα, ρξκξλαςξειδή, ςξϋοςεπ, γλσκίρμαςα,
καοαμέλεπ, ςρίυλεπ, κάθε είδξσπ ρμακ, κοξσαράμ, παςαςάκια, παγχςά, ερςιαςϊοια γοήγξοηπ
ερςίαρηπ, αλσρίδεπ ερςιαςξοίχμ, κατεςέοιεπ

A08. Αμαφσυή / Παιυμίδια / Διαρκέδαρη / Σξσοιρμόπ / Ουήμαςα /
Αμςιποξρχπείεπ / Ανερξσάο / Πεςοελαιξειδή
ςανίδια, ςανιδιχςικξί ποξξοιρμξί, ςανιδιχςικά ποακςξοεία, νεμξδξυεία, εςαιοίεπ εμξικίαρηπ
ασςξκιμήςχμ, παιδικά παιυμίδια, παιυμίδια για εμήλικεπ, ηλεκςοξμικά παιυμίδια, ςσυεοά παιυμίδια,
λαυεία, γσμμαρςήοια, κέμςοα φσυαγχγίαπ, υόοξι αμαφσυήπ, catering, θεμαςικά πάοκα, ςαιμίεπ,
κιμημαςξγοάτξι, θέαςοα, μξσρεία, πξδήλαςα, αεοξπξοικέπ εςαιοίεπ, μασςιλιακέπ εςαιοίεπ,
ασςξκίμηςα, δίςοξυα, ρκάτη, ενχλέμβιεπ μηυαμέπ, τξοςηγά, ελαρςικά, βεμζίμεπ, λιπαμςικά,
ενξπλιρμϊπ ασςξκιμήςξσ, αμςιποξρχπείεπ, ποαςήοια κασρίμχμ, εκθέρειπ ασςξκιμήςχμ, ξδική
βξήθεια, ρυξλέπ ξδηγόμ

A09. Κξιμχμικά Μημύμαςα / Δπικξιμχμία Δημξρίξσ Σξμέα / Πξλιςικά
Κόμμαςα
κξιμχμικά μημϋμαςα ςα ξπξία σπξγοάτξμςαι απϊ Δπιυειοήρειπ/Δημϊριξ ή ρσμσπξγοάτξμςαι απϊ
Δπιυειοήρειπ/Δημϊριξ και Μη Κσβεομηςικξϋπ/Μη Κεοδξρκξπικξϋπ Φξοείπ, Μημϋμαςα απϊ
σπξσογεία, πξλιςικά κϊμμαςα, δημϊριεπ αουέπ, κξιμχμικξϋπ τξοείπ και ξογαμιρμξϋπ.

A10. Σηλετχμία ςαθεοή ή Κιμηςή / υεςικά Καςαρςήμαςα / Τπηοερίεπ
ποξψϊμςα και σπηοερίεπ ςηλετχμίαπ κιμηςήπ και ρςαθεοήπ, ςηλέτχμα, ςηλετχμικξί καςάλξγξι

Α11. Έογα Διδικώμ Σευμικώμ
Ταιμίεπ κιμξϋμεμχμ ρυεδίχμ, ρϋμθερηπ εικϊμαπ, stop-motion, γοατικόμ, 3D, CGI, motion
design,VR, AR, κλπ.
- Παοέυεςαι η δσμαςϊςηςα ςξ έογξ μα ρσμξδεϋεςαι απϊ επενηγημαςικέπ πληοξτξοίεπ.
- Παοέυεςαι επίρηπ η δσμαςϊςηςα ςξ έογξ πξσ διαγχμίζεςαι ρε ασςήμ ςημ καςηγξοία, μα
διαγχμιρςεί ςασςϊυοξμα και ρςιπ καςηγξοίεπ Α01-Α10 και Α12.

A12. Digital Media Content
Πεοιλαμβάμει ςαιμίεπ διατημιρςικέπ πξσ δεμ εμςάρρξμςαι ρςξ παοαδξριακϊ ςοϊπξ παοαγχγήπ ή
εμπξοικήπ επικξιμχμίαπ.
Μπξοξϋμ μα ρσμμεςάρυξσμ εκςϊπ απϊ μεμξμχμέμα έογα και καμπάμιεπ με πεοιρρϊςεοα σλικά ςα
ξπξία πεοιλαμβάμξσμ ϊλη ςημ εμέογεια καθώπ και case studies, interactive videos, roll overs, prerolls, κλπ.
- Παοέυεςαι η δσμαςϊςηςα ςξ έογξ μα ρσμξδεϋεςαι και απϊ επενηγημαςικέπ πληοξτξοίεπ.
- Η παοξσρίαρη ςχμ έογχμ θα μπξοεί μα γίμει μέρα απϊ έμα video μέγιρςηπ διάοκειαπ 3 λεπςόμ.
- Τα έογα πξσ διαγχμίζξμςαι ρε ασςή ςημ καςηγξοία δεμ έυξσμ δικαίχμα ρσμμεςξυήπ ρε άλλη.

Σημείωρη: Mη ποξϊξμςικέπ εςαιοικέπ διατημίρειπ εικόμαπ (corporate films) σπξβάλλξμςαι ρςημ ξμάδα πξσ αμήκει ςξ ποξϊόμ
ςξσ ποξβάλλξσμ.
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B. Παοαγχγή Μξσρικήπ
Ακξσρςικά έογα επικξιμχμίαπ ςα ξπξία μεςαδίδξμςαι με ξπξιξδήπξςε μέρξ μαζικήπ επικξιμχμίαπ

Τπξρςηοικςικό Τλικό

Τπξυοεχςικά:
B01. Adapted Music

B02. Sound Design

• Key Visual

jpeg 516υ516 px RGB
•Τα έογα σπξβάλλξμςαι χπ mp4 videos
(χπ εικϊμα μα ταίμεςαι μϊμξ ξ ςίςλξπ
ςξσ έογξσ) ρε μια version πξσ έυει
μεςαδξθεί ρςα μέρα (TV, CINEMA, WEB),
εμςϊπ ςηπ διαγχμιρςικήπ πεοιϊδξσ.

Ποξαιοεςικά:
B03. Original Music with Vocals

Για ςιπ ξμάδεπ Β03 & Β04, ξι εςαιοίεπ
μπξοξϋμ μα ρςείλξσμ, ρε νευχοιρςϊ
αουείξ, ςη μξσρική υχοίπ voice over &
sound design.

B04. Original Music without Vocals

Ποξδιαγοατέπ video (maximum)
Mp4
Codec: H.264
Frame Rate: 25fps
Aspect ratio-Resolution:16:9, 1920x1080
Bit Rate: 5 - 10 Mbps
Audio: AAC 48Khz Stereo

Γ. Παοαγχγή Δκδηλώρεχμ
Τξ ίδιξ έογξ μπξοεί μα σπξβληθεί ρε πεοιρρϊςεοεπ απϊ μια ξμάδεπ, σπϊ ςημ ποξωπϊθερη ϊςι ςξ
σπξρςηοικςικϊ σλικϊ θα έυει ςοξπξπξιηθεί έςρι όρςε μα απαμςάει ρςα ζηςξϋμεμα ςηπ κάθε ξμάδαπ. Σε
αμςίθεςη πεοίπςχρη η κοιςική επιςοξπή σπξδξυήπ θα απξταρίζει ρε πξια απϊ ασςέπ θα διαγχμιρςεί
ςξ έογξ.

Τπξρςηοικςικό Τλικό

Οι εκδηλόρειπ θα ποέπει μα έυξσμ γίμει εμςϊπ ςηπ διαγχμιρςικήπ πεοιϊδξσ.

Γ01. Public Events
Δκδηλόρειπ για ςξ εσοϋ κξιμϊ, ρσμασλίεπ, forum, αθληςικέπ εκδηλόρειπ κλπ.

Γ02. Corporate Events
Δκδηλόρειπ πξσ απεσθϋμξμςαι ρε ρσγκεκοιμέμξ κξιμϊ και η είρξδξπ γίμεςαι με ποξρκλήρειπ.

Τπξυοεχςικά:
• Key Visual
jpeg 516υ516 px RGB
• Παοξσρίαρη σμμεςξυήπ
(ρσμπληοχμέμξ word template)

Γ03. Launch & Press Events
Δκδηλόρειπ για ςημ παοξσρίαρη μέχμ ποξψϊμςχμ πξσ γίμξμςαι για κξιμϊ ή δημξριξγοάτξσπ.

Γ04. Promotional Events
Δκδηλόρειπ πξσ ακξλξσθξϋμςαι με ποξχθηςική ξμάδα, ρσμήθχπ λειςξσογξϋμ με ρκξπϊ μα μαζέφξσμ
contacts και μα επικξιμχμήρξσμ μέεπ εςαιοίεπ με ποξρχπική επατή.

Γ05. Set Constructions & Event Branding
Δκδηλόρειπ πξσ ατξοξϋμ ρυεδιαρμϊ καςαρκεσόμ και πεοιευϊμεμξ, ρυεδιαρμϊ ςασςϊςηςαπ event κλπ.

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

Γ06. Virtual Events
Δκδηλόρειπ πξσ ποαγμαςξπξιήθηκαμ ρε virtual πεοιβάλλξμ.

3

Δ. New Director Award

Τπξρςηοικςικό Τλικό
Τπξυοεχςικά:
• Key Visual

Διδική διάκοιρη για ρκημξθέςεπ, δξσλειά ςχμ ξπξίχμ δεμ έυει διαγχμιρςεί ναμά
ρςα Ermis Awards.
Δικαίχμα ρσμμεςξυήπ έυξσμ έογα πξσ έυξσμ δημιξσογηθεί ρςξ διάρςημα πξσ
ξοίζει ξ καμξμιρμϊπ, αμενάοςηςα ϊμχπ απϊ ςξ αμ έυξσμ δημξριεσςεί ή
απξςελξϋμ ποξρυέδια και μέοξπ ποξςάρεχμ.
Σημείωρη: Η καςάθερη ςξσ έογξσ είμαι εσθύμη ςηπ εςαιοίαπ παοαγωγήπ πξσ ήςαμ σπεύθσμη για ςημ
παοαγωγή ςηπ διατημιρςικήπ ςαιμίαπ.

jpeg 516υ516 px RGB
• Σαιμία υχοίπ ςα ρήμαςα ςηπ εςαιοίαπ
παοαγχγήπ
Ποξδιαγοατέπ video (maximum)
Mp4
Codec: H.264
Frame Rate: 25fps
Aspect ratio-Resolution:16:9, 1920x1080
Bit Rate: 5 - 10 Mbps
Audio: AAC 48Khz Stereo

Ποξρξυή. Σε καμέμα ρημείξ ςξσ video δεμ ποέπει μα αματέοεςαι ςξ ϊμξμα ςηπ σπξβάλλξσραπ ή ςηπ
διαγχμιζϊμεμηπ εςαιοίαπ. Δπίρηπ, δεμ θα ποέπει μα σπάουξσμ credits ρσμςελερςόμ ςηπ εςαιοίαπ παοαγχγήπ ή
ςηπ διατημιρςικήπ εςαιοίαπ. Δάμ ςα credits είμαι πάμχ ρε εικϊμα πξσ δεμ μπξοεί μα κξπεί, ςϊςε θα ποέπει μα
έυξσμ ρκεπαρςεί με μαϋοη τάρα. Τίςλξι, supers και ξπξιαδήπξςε άλλα γοατικά πξσ ατξοξϋμ ςξμ
διατημιζϊμεμξ μπξοξϋμ μα ταίμξμςαι.
Η μέγιρςη διάοκεια ξπξιξσδήπξςε έογξσ είμαι ςα 3 λεπςά. Δάμ έμα έογξ είμαι μεγαλϋςεοξ ςϊρξ η Κοιςική
Δπιςοξπή, ϊρξ και ξι εκλέκςξοεπ θα βλέπξσμ ςα ποόςα 3 λεπςά.
Η καςαγοατή ςχμ πεοιευξμέμχμ ςηπ κάθε Καςηγξοίαπ / Ομάδαπ είμαι εμδεικςική και κάθε μία για μα κοιθεί
ασςξςελόπ ρςξ Ποώςξ και Δεύςεοξ ςάδιξ Κοίρηπ ποέπει μα απξςελείςαι απϊ ςξσλάυιρςξμ 1 ρσμμεςξυή. 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.
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Σοόπξπ Τπξβξλήπ Έογχμ
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 σγκεμςοχςικήπ
Καςάρςαρηπ (ϊπχπ ασςή εκςσπόμεςαι
απϊ ςξ site) και απξρςξλή ρςα γοατεία
ςηπ ΔΔΔΔ

ΒΗΜΑ 5

Δνϊτληρη ςελώμ ρσμμεςξυήπ

ONLINE

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

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

Σέλη σμμεςξυήπ

Παοαγχγή Διατημιρςικώμ Σαιμιώμ
250€
Παοαγχγή Μξσρικήπ
Παοαγχγή Δκδηλώρεχμ

250€

New Directors

100€

Όλα ςα παοαπάμχ πξρά επιβαοϋμξμςαι με 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.
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Kλίμακεπ Eκπςώρεχμ
Σςημ Eμϊςηςα Ermis Production για ρσμμεςξυέπ ρσμξλικήπ καθαοήπ ανίαπ, ποξ ΦΠΑ:
¬ μεςανϋ €1001 και €3.000 παοέυεςαι έκπςχρη 5%
¬ μεςανϋ €3.001 και €5.000 έκπςχρη 10%
¬ και απϊ €5.001 και πάμχ, έκπςχρη 15%
Ποξρξυή
Μεςά ςη λήνη ςηπ ποξθερμίαπ σπξβξλήπ ρσμμεςξυώμ, ρε ξπξιαδήπξςε ακύοωρη ρσμμεςξυήπ για λόγξσπ μη
ςήοηρηπ ςωμ όοωμ ςξσ Καμξμιρμξύ, ςξ ςέλξπ ρσμμεςξυήπ παοακοαςείςαι και δεμ επιρςοέτεςαι.

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

Online Kοιςική Eπιςοξπή
Τξσλάυιρςξμ 30 κοιςέπ θα βαθμξλξγήρξσμ online ςα Finalists ςηπ εμϊςηςαπ.
Τημ εσθύμη για ςξμ ξοιρμό ςωμ κοιςώμ έυει η ΠΑΚΤ.

Δπιςοξπή Δμρςάρεχμ
Για ςημ Δμϊςηςα Ermis Production, 7μελήπ Δπιςοξπή Δμρςάρεχμ με απαοςία 5 μέλη, απξςελξϋμεμη απϊ ςξμ
Ποϊεδοξ ςηπ Οογαμχςικήπ Δπιςοξπήπ Ermis Awards, 2 μέλη ςηπ ΟΔ Ermis Awards και αμάλξγα με ςημ
καςηγξοία, 4 μέλη ςηπ ΠΑΚΤ ή ςξσ ΣΔΜΔΔ.

ςάδια Κοίρηπ & Βαθμξλόγηρη
Καςηγξοίεπ: Παοαγχγή Διατημιρςικώμ Σαιμιώμ, Μξσρικήπ και Δκδηλώρεχμ
Η διαδικαρία ανιξλϊγηρηπ έυει ςέρρεοα ρςάδια κοίρηπ:
Ποώςξ ςάδιξ κοίρηπ / Αμάδεινη Shortlist:
Αμαδεικμϋξμςαι ξι Ermis Finalist, ςα έογα δηλαδή πξσ θα ποξκοιθξϋμ ρςημ επϊμεμη τάρη και θα διεκδικήρξσμ
έμα απϊ ςα βοαβεία, Gold, Silver & Bronze.
Βαθμξλόγηρη
Τα μέλη ςηπ κοιςικήπ επιςοξπήπ φητίζξσμ ςα έογα με ΝΑΙ/ΌΧΙ. Σςημ επϊμεμη τάρη ποξκοίμξμςαι ϊρα απϊ ςα
αουικά σπξβληθέμςα έογα ρσγκέμςοχραμ πεοιρρϊςεοεπ απϊ 50% θεςικέπ φήτξσπ (NAI). Ωπ μέγιρςξ πξρξρςϊ
ςχμ Finalist ξοίζεςαι ςξ 33% ςχμ αουικόμ ρσμμεςξυόμ ςηπ κάθε καςηγξοίαπ.
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Δεύςεοξ ςάδιξ 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 Δπιςοξπή
Τα μέλη ςηπ live κοιςικήπ επιςοξπήπ, η ξπξία ρσμεδοιάζει, 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 ςo 70% ςηπ ςελικήπ βαθμξλξγίαπ ςξσ κάθε έογξσ.
2. Online Κοιςική Δπιςοξπή
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.

Σοίςξ ςάδιξ Κοίρηπ:
Απξμέμξμςαι ρσμξλικά 3 βοαβεία Grand Ermis, δηλαδή απϊ 1 ρε κάθε μία απϊ ςιπ παοακάςχ καςηγξοίεπ:
 Παοαγχγή Διατημιρςικόμ Ταιμιόμ
 Παοαγχγή Μξσρικήπ
 Παοαγχγή Δκδηλόρεχμ
Δναιοξϋμςαι ξι ρσμμεςξυέπ πξσ έλαβαμ Ermis Gold και ατξοξϋμ κξιμχμικά μημϋμαςα ή ασςξδιατήμιρη.
Σέςαοςξ ςάδιξ ςηπ διαδικαρίαπ:
Αμακηοϋρρεςαι η διάκοιρη Production Company of the Τear, ρϋμτχμα με ςξσπ ϊοξσπ ςξσ Καμξμιρμξϋ.

Καςηγξοία: New Director Award
Η διαδικαρία ανιξλϊγηρηπ για ςημ καςηγξοία New Director Award έυει έμα ρςάδιξ κοίρηπ.
Τα μέλη ςηπ live κοιςικήπ επιςοξπήπ, δηλόμξσμ ταμεοά για ςξ κάθε έογξ αμ θεχοξϋμ ϊςι ανίζει μα λάβει ςη
διάκοιρη New Director Award.
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