Η ανιξλόγηρη λαμβάμει σπόφη ςα ενήπ κοιςήοια: Ιδέα & Στρατηγική 60% και Υλοποίηση 40%
Τξ ίδιξ έογξ (ή μέοξπ ςξσ) μπξοεί μα διαγχμιρςεί μέυοι και 2 τξοέπ ρςημ εμόςηςα Branding & Design.

Κατηγορίες
Corporate Identity
Λογότυπο & Δφαρμογές Λογοτύπου
 FMCG
Εμδεικςικά: πξςά αλκξξλξύυα και μη, γλσκίρμαςα, ρμακπ, παγχςά, γάλαςα, γιαξύοςια,
οξτήμαςα, κατέδεπ, κάθε μξοτήπ ςοότιμα, καλλσμςικά, είδη ποξρχπικήπ τοξμςίδαπ και
σγιειμήπ, βιςαμιμξύυα ρκεσάρμαςα, αμαλγηςικά, ποξτσλακςικά, εμςξμξαπχθηςικά,
καθαοιρςικά, απξοοσπαμςικά, ςοξτέπ ζώχμ, αμαλώριμα είδη γοατείξσ, βεμζίμεπ,
λιπαμςικά, ελαρςικά και ρυεςικά καςαρςήμαςα

 Consumer Goods
Εμδεικςικά: ποξψόμςα και σπηοερίεπ ςηλετχμίαπ κιμηςήπ και ρςαθεοήπ, ςηλέτχμα, internet
service providers, ςηλετχμικξί καςάλξγξι, μικοξρσρκεσέπ, λεσκέπ ρσρκεσέπ, μαύοεπ
ρσρκεσέπ, λεσκά είδη, έπιπλα ρπιςιξύ και γοατείξσ, κλιμαςιρςικά, θεομαμςικά, δξμικά
σλικά, σπξλξγιρςέπ, πεοιτεοειακά, software, ενξπλιρμόπ γοατείξσ, εογαλεία, μπαςαοίεπ,
ρσρςήμαςα αρταλείαπ, οξύυα, σπξδήμαςα, αθληςικά είδη, ασςξκίμηςα, δίςοξυα, ρκάτη,
ενχλέμβιεπ μηυαμέπ, τξοςηγά και ρυεςικά καςαρςήμαςα

 Services
Εμδεικςικά: ςοάπεζεπ, ςοαπεζικά ποξψόμςα και σπηοερίεπ, αρταλιρςικέπ εςαιοίεπ,
αρταλιρςικά ποξψόμςα και σπηοερίεπ, πιρςχςικέπ κάοςεπ, leasing, ρσγυχμεύρειπ εςαιοιώμ,
ειραγχγέπ ρςξ Χοημαςιρςήοιξ, καςάλξγξι σπηοεριώμ επαγγελμαςιώμ, εςαιοίεπ διαμξμώμ
και μεςατξοώμ, εςαιοίεπ security, αεοξδοόμια, σπηοερίεπ ξδικήπ βξήθειαπ, ςανίδια,
ρυξλέπ, εςαιοίεπ πεςοελαιξειδώμ, ρσγκξιμχμίεπ, πξλιςιρμικέπ εκδηλώρειπ, αθληςικέπ
εκδηλώρειπ, οαδιξτχμικξί και ςηλεξπςικξί ρςαθμξί, σπξσογεία, δημόριξι ξογαμιρμξί και
τξοείπ, ςαυσδοξμεία, ΔΕΚΟ, πξλιςικά κόμμαςα

 Rebranding
Σσμξλική αλλαγή ξπςικήπ ςασςόςηςαπ (λξγξςύπξσ και εταομξγώμ) επιυειοήρεχμ,
ξογαμιρμώμ, δημξρίχμ τξοέχμ, μη κσβεομηςικώμ και μη κεοδξρκξπικώμ ξογαμιρμώμ. Η
ρσμμεςξυή θα ποέπει μα πεοιλαμβάμει ςξμ αμαρυεδιαρμό ςηπ ξπςικήπ ςασςόςηςαπ και ςημ
εταομξγή ςηπ ρε ςξσλάυιρςξμ 3 διατξοεςικά ρημεία επατήπ με ςξ κξιμό ςηπ.

Υποστηρικτικό Υλικό
Υποχρεωτικά:
• Key Visual
jpeg 516υ516 px RGB
• Παρουσίαση Συμμετοχής
(ρσμπληοχμέμξ word template)
• Λογότυπο σε jpeg ή video ρςημ
πεοίπςχρη πξσ ςξ λξγόςσπξ είμαι
κιμξύμεμξ
• 10 φωτογραφίες (jpeg) καςά
μέγιρςξ, ρςιπ ξπξίεπ μα ταίμξμςαι ξι
εταομξγέπ ςξσ λξγξςύπξσ
Ποξρξυή
Σςα γοατεία ςηπ ΕΔΕΕ θα ποέπει μα
παοαδξθξύμ και δσξ αμςίςσπα από ςιπ
εταομξγέπ λξγξςύπξσ.

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

Θα πρέπει μα σταλούμ φωτογραφίες και από τημ προηγούμεμη οπτική ταυτότητα και
τις εφαρμογές της.

Πολλαπλές Δφαρμογές
Αμάπςσνη ςηπ ξπςικήπ ςασςόςηςαπ επιυειοήρεχμ, ξογαμιρμώμ, δημξρίχμ τξοέχμ, μη κσβεομηςικώμ
και μη κεοδξρκξπικώμ ξογαμιρμώμ. Δεμ κοίμεςαι ξ ρυεδιαρμόπ ςξσ λξγξςύπξσ.
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Packaging
Κάθε ρσμμεςξυή μπξοεί μα πεοιλαμβάμει μεμξμχμέμη ρσρκεσαρία ή ρειοά ρσρκεσαριώμ

Τρόφιμα & Γαλακτοκομικά

Υποστηρικτικό Υλικό
Υποχρεωτικά:
• Key Visual
jpeg 516υ516 px RGB

Μη Αλκοολούχα Ποτά

Αλκοολούχα Ποτά

Άλλες Συσκευασίες

• Παοξσρίαρη Σσμμεςξυήπ
(ρσμπληοχμέμξ word template)
• 10 φωτογραφίες (jpeg) καςά
μέγιρςξ, με διατξοεςικέπ γχμίεπ
λήφηπ, ποξκειμέμξσ μα
παοξσριάζεςαι ξλξκληοχμέμα η
ρσρκεσαρία.
Ποξρξυή
Σςα γοατεία ςηπ ΕΔΕΕ θα ποέπει μα
παοαδξθξύμ και 2 αμςίγοατα ςηπ
ποαγμαςικήπ ρσρκεσαρίαπ.

Προαιρετικά:
• Case Study Video
μέγιρςηπ διάοκειαπ 3 λεπςώμ

Rebranding
Θα ποέπει μα ρςαλξύμ και δείγμαςα από ςημ ποξηγξύμεμη ρσρκεσαρία.

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

Environmental Branding & Design

Υποστηρικτικό Υλικό

Αμαρυεδιαρμόπ παλαιξςέοχμ ρσρκεσαριώμ.

Υποχρεωτικά:
Retail Branding
Συεδιαρμόπ και branding καςαρςημάςχμ, εκθεριακώμ υώοχμ και πεοιβάλλξμςξπ ρςξ ξπξίξ «ζει» ςξ
brand

Supportive Promotional Material
Μεμξμχμέμεπ καςαρκεσέπ ή ποξχθηςικά σλικά από ξπξιξδήπξςε καςαρκεσαρςικό σλικό,
πξσ υοηριμξπξιήθηκαμ ρςα πλαίρια ποξώθηρηπ ποξψόμςχμ/ σπηοεριώμ, direct mail,
εκδηλώρεχμ, ρσμεμςεύνεχμ ςύπξσ κ.λπ.
Ποξρξυή: Για ςιπ ρσμμεςξυέπ ρε ασςή ςημ ξμάδα θα ποέπει μα παοαδξθξύμ ρςα γοατεία ςηπ ΕΔΕΕ
και δσξ αμςίγοατα ςξσ ποαγμαςικξύ ποξχθηςικξύ σλικξύ.

• Key Visual
jpeg 516υ516 px RGB
• Παρουσίαση Συμμετοχής
(ρσμπληοχμέμξ word template)
• 10 φωτογραφίες (jpeg) καςά
μέγιρςξ, με διατξοεςικέπ γχμίεπ
λήφηπ, ποξκειμέμξσ μα
παοξσριάζεςαι ξλξκληοχμέμα ςξ έογξ

Προαιρετικά:
• Case Study Video
μέγιρςηπ διάοκειαπ 3 λεπςώμ
Ποξδιαγοατέπ video (maximum)
Mp4
Codec: H.264
Frame Rate: 25fps
Aspect ratio-Resolution: 1920x1080
Bit Rate: 5mb/s
Audio: AAC
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Αυτοδιαφήμιση / Αυτοπροβολή
Μια ρειοά από κοιςήοια θα λητθξύμ σπόφη καςά ςη διάοκεια ςηπ ανιξλόγηρηπ ςχμ έογχμ,
ρςαθμιρμέμα με ςξμ παοακάςχ ςοόπξ: Ιδέα & Στρατηγική 60% και Υλοποίηση 40%
λξγόςσπξ και εταομξγέπ ςξσ / εςαιοική ςασςόςηςα, εςαιοικά έμςσπα, ποξχθηςικά σλικά /
καςαρκεσέπ, εσυεςήοιεπ κάοςεπ, ημεοξλόγια κ.λπ για ποξβξλή εςαιοιώμ επικξιμχμίαπ
Τξ σπξρςηοικςικό σλικό εναοςάςαι από ςη τύρη ςξσ έογξσ πξσ σπξβάλλεςαι και αμ απαιςείςαι μα
ρςαλξύμ τσρικά σλικά, θα ποέπει μα παοαδξθξύμ ρε δύξ αμςίςσπα, ρςα γοατεία ςηπ ΕΔΕΕ.

Υποστηρικτικό Υλικό
Υποχρεωτικά:
• Key Visual
jpeg 516υ516 px RGB
• Παρουσίαση Συμμετοχής
(ρσμπληοχμέμξ word template)
• 10 φωτογραφίες (jpeg) καςά
μέγιρςξ, με διατξοεςικέπ γχμίεπ
λήφηπ, ποξκειμέμξσ μα
παοξσριάζεςαι ξλξκληοχμέμα ςξ έογξ

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

Visual Communication

Υποστηρικτικό Υλικό

Περιοδικά / Δφημερίδες

Υποχρεωτικά:

Συεδιαρμόπ πεοιξδικώμ ή ετημεοίδχμ. Σςημ καςηγξοία ασςή μπξοξύμ μα ρσμμεςάρυξσμ όλα ςα
πεοιξδικά ή ετημεοίδεπ με ξπξιαδήπξςε θεμαςξλξγία και πεοιξδικόςηςα, αοκεί ασςή μα είμαι
ρςαθεοή (και ςξσλάυιρςξμ μία τξοά ςξ υοόμξ). Tα πεοιξδικά ασςά μπξοεί μα κσκλξτξοξύμ
ασςόμξμα ή μα είμαι ρσμπλήοχμα κάπξιξσ άλλξσ εμςύπξσ.

• Key Visual
jpeg 516υ516 px RGB

Βιβλία
Συεδιαρμόπ βιβλίχμ

Κατάλογοι Μουσείωμ & Καλλιτεχμώμ

• Παρουσίαση Συμμετοχής
(ρσμπληοχμέμξ word template)
• 10 φωτογραφίες (jpeg) καςά
μέγιρςξ, ποξκειμέμξσ μα
παοξσριάζεςαι ξλξκληοχμέμα ςξ
έμςσπξ.

Συεδιαρμόπ καςαλόγχμ μξσρείχμ και καλλιςευμώμ

Προωθητικά / Διαφημιστικά Έμτυπα
Έμςσπα, μποξρξύοεπ ή τσλλάδια πξσ υοηριμξπξιήθηκαμ ρςα πλαίρια ποξώθηρηπ ποξψόμςχμ/
σπηοεριώμ, εκδηλώρεχμ, ρσμεμςεύνεχμ ςύπξσ, direct mail,κ.λπ. Έμςσπα, μποξρξύοεπ ή
τσλλάδια πξσ υοηριμξπξιήθηκαμ χπ καςάλξγξι ερςιαςξοίχμ, bar ή κατεςεοιώμ.

Δταιρικά Έμτυπα
Εςαιοικά έμςσπα με αματξοά ρςξ ποξτίλ / δοαρςηοιόςηςεπ μιαπ εςαιοίαπ, annual reports,
ημεοξλόγια, ειδικέπ εκδόρειπ, designkits, brand manuals κ.λπ.

Posters
Posters ή ρειοά από posters, πξσ υοηριμξπξιήθηκαμ ρςα πλαίρια ςηπ ποξώθηρηπ ποξψόμςχμ /
σπηοεριώμ, εκδηλώρεχμ

Ποξρξυή
Σςα γοατεία ςηπ ΕΔΕΕ θα ποέπει μα
παοαδξθξύμ και 2 αμςίγοατα ςξσ
εμςύπξσ.

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

3

Digital Design

Υποστηρικτικό Υλικό
Υποχρεωτικά:

Sites

• Key Visual
jpeg 516υ516 px RGB

Δφαρμογές για Social Media

• Παρουσίαση Συμμετοχής
(ρσμπληοχμέμξ word template)
• 10 φωτογραφίες (jpeg)
καςά μέγιρςξ ή url ή video, όπξσ μα
απεικξμίζεςαι ςξ δημιξσογικό και η
εταομξγή ςξσ

Προαιρετικά:
Άλλες Digital Δφαρμογές

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

Motion Graphics

Υποστηρικτικό Υλικό

Πεοιλαμβάμει animation για ςξ internet (πυ websites, banners), CD ή DVD, ςηλεόοαρη,
διαδοαρςικά μέρα & ξθόμεπ.

Υποχρεωτικά:
• Key Visual
jpeg 516υ516 px RGB
• Παρουσίαση Συμμετοχής
(ρσμπληοχμέμξ word template)
• Video
Ποξδιαγοατέπ video (maximum)
Mp4
Codec: H.264
Frame Rate: 25fps
Aspect ratio-Resolution: 1920x1080
Bit Rate: 5mb/s
Audio: AAC

Σε καμέμα ρημείξ ςηπ έκθερηπ ή ςξσ video δεμ ποέπει μα αματέοεςαι ςξ όμξμα ςηπ σπξβάλλξσραπ ή ςηπ
διαγχμιζόμεμηπ εςαιοίαπ.
Σςημ Εμόςηςα Ermis Branding & Design μια ξμάδα για μα κοιθεί ασςόμξμα ρςξ ποώςξ ρςάδιξ κοίρηπ (αμάδεινη
Shortlist), θα ποέπει μα απξςελείςαι τουλάχιστομ 4 συμμετοχές. Σε πεοίπςχρη πξσ μία από ςιπ παοακάςχ
ξμάδεπ δεμ έυει ρσγκεμςοώρει καςά ςξ ποώςξ ρςάδιξ κοίρηπ 4 ρσμμεςξυέπ, θα ρσγυχμεσςεί με βάρη ςξ
παοακάςχ πλάμξ.
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Κατηγορία

Ομάδα

Ομάδα
FMCG

Corporate Identity

Environmental Branding &
Design

Λογότυπο & Δφαρμογές Λογοτύπου

Consumer
Goods
Services

Retail Branding

Environmental Branding & Design

Supportive Promotional Material
Περιοδικά / Δφημερίδες

Visual Communication

Βιβλία / Περιοδικά / Δφημερίδες

Βιβλία
Κατάλογοι Μουσείωμ & Καλλιτεχμώμ

Προωθητικά Έντυπα

Προωθητικά / Διαφημιστικά Έμτυπα

Digital Design

Λογότυπο & Δφαρμογές Λογοτύπου

Δφαρμογές για Social Media

Άλλες Digital Εφαρμογές

Άλλες Digital Δφαρμογές

Η Οογαμχςική Επιςοξπή Ermis Awards διαςηοεί ςξ δικαίχμα, μεςά ςημ σπξβξλή ρσμμεςξυώμ, μα ρσγυχμεύρει
ή / και μα δημιξσογήρει μέεπ ξμάδεπ. Η κοιςική επιςοξπή έυει ςξ δικαίχμα, μεςάςανηπ ςχμ έογχμ πξσ δεμ
σπξβλήθηκαμ ρςη ρχρςή Καςηγξοία / Ομάδα, καθώπ και ςη δσμαςόςηςα μα ζηςήρει από ςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ
διεσκοιμίρειπ αματξοικά με ςιπ ρσμμεςξυέπ.

Τρόπος Υποβολής Έργωμ
Η σπξβξλή ρσμμεςξυήπ γίμεςαι on line μέρα από ςξ site www.ermisawards.gr.

ΒΗΜΑ 1

Σσμπλήοχρη ρςξιυείχμ ρσμμεςξυήπ

ΒΗΜΑ 2

Upload σπξρςηοικςικξύ σλικξύ

ΒΗΜΑ 3

Οοιρςικξπξίηρη ρσμμεςξυήπ/υώμ

ΒΗΜΑ 4

Υπξγοατή ςηπ Συγκεμτρωτικής Κατάστασης
(όπχπ ασςή εκςσπώμεςαι από ςξ site) και
απξρςξλή ρςα γοατεία ςηπ ΕΔΕΕ

ΒΗΜΑ 5

Ενότληρη τελώμ συμμετοχής

ONLINE

ΔΔΔΔ
Υπεοείδξσ 7, 105 58 Αθήμα,
σπόφη Γοαμμαςείαπ Ermis Awards
Με επιςαγή ημέοαπ, μεςοηςά, ή καςάθερη ρςξ
λξγαοιαρμό ςηπ ΕΔΕΕ
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Τέλη Συμμετοχής
Για ςημ Εμόςηςα Ermis Branding & Design, ςξ ςέλξπ ρσμμεςξυήπ ξοίζεςαι ρε:
¬ €200 ρσμ ΦΠΑ για μξμικά ποόρχπα
¬ €100 ρσμ ΦΠΑ για τσρικά ποόρχπα
Η ενότληρη ςχμ ςελώμ ρσμμεςξυήπ γίμεςαι με επιςαγή ημέοαπ, μεςοηςά, ή καςάθερη ρςξ λξγαοιαρμό ςηπ
ΕΔΕΕ.
ALPHA BANK | 120-00-2320-000958
IBAN: GR 63 0140 1200 1200 0232 0000 958

Kλίμακες Eκπτώσεωμ
Σςημ Eμόςηςα Ermis Branding & Design για ρσμμεςξυέπ ρσμξλικήπ καθαοήπ ανίαπ, ποξ ΦΠΑ:
¬ μεςανύ €651 και €800 παοέυεςαι έκπςχρη 5%
¬ μεςανύ €801 και €1.200 έκπςχρη 10%
¬ και από €1.201 και πάμχ, έκπςχρη 15%
Οι εκπςώρειπ ιρυύξσμ μόμξ για ςα μέλη ςηπ ΕΔΕΕ.
Ποξρξυή
- Η καςάθερη θα ποέπει μα αμαγοάτει ςημ επχμσμία ςηπ εςαιοίαπ ρςημ ξπξία θα εκδξθεί ςξ αμςίρςξιυξ
ςιμξλόγιξ.
- 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.

Δπιτροπές
Live Kριτική Eπιτροπή
Τξσλάυιρςξμ 11 μέλη με απαοςία ςα 9 μέλη

Online Kριτική Eπιτροπή
Τξσλάυιρςξμ 30 κοιςέπ θα βαθμξλξγήρξσμ online ςα Finalists ςηπ εμόςηςαπ.

Δπιτροπή Δμστάσεωμ
Για ςημ Εμόςηςα Ermis Branding & Design, 7μελήπ Επιςοξπή Εμρςάρεχμ με απαοςία 5 μέλη, απξςελξύμεμη από
ςξμ Ποόεδοξ ςηπ Οογαμχςικήπ Επιςοξπήπ Ermis Awards, 2 μέλη ςηπ Οογαμχςικήπ Επιςοξπήπ Ermis Awards και
μέλη ςξσ ςξμέα Branding & Design ςηπ ΕΔΕΕ.
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Στάδια Κρίσης & Βαθμολόγηση
Η διαδικαρία ανιξλόγηρηπ έυει ςέρρεοα ρςάδια κοίρηπ:
Πρώτο Στάδιο Κρίσης:
Αμαδεικμύξμςαι ςα Ermis Finalist, δηλαδή όρα από ςα αουικά σπξβληθέμςα έογα ρσγκέμςοχραμ πεοιρρόςεοεπ
από 50% θεςικέπ φήτξσπ (NAI). Ωπ μέγιρςξ πξρξρςό ςχμ Ermis Finalist ξοίζεςαι ςξ 33% ςχμ αουικώμ
ρσμμεςξυώμ ςηπ κάθε καςηγξοίαπ.
Δεύτερο Στάδιο Κρίσης:
Αμακηούρρξμςαι ςα βοαβεία Ermis Bronze, Ermis Silver και Ermis Gold από ςξ ρύμξλξ ςχμ Ermis Finalist,
μέρχ ςχμ ενήπ κοιςικώμ επιςοξπώμ:
1. Live Κριτική Δπιτροπή
Τα μέλη ςηπ live κοιςικήπ επιςοξπήπ, η ξπξία ρσμεδοιάζει, με ταμεοή φητξτξοία, δηλώμξσμ για ςξ κάθε έογξ
αμ θεχοξύμ όςι 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 Κριτική Δπιτροπή
Τα μέλη ςηπ ξnline κοιςικήπ επιςοξπήπ, φητίζξσμ μέρχ ηλεκςοξμικήπ πλαςτόομαπ και επιλέγξσμ για ςξ κάθε
έογξ, αμ θεχοξύμ όςι 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 Επιςοξπήπ, θα ποέπει μα ςημ
έυξσμ φητίρει ςξσλάυιρςξμ 15 κοιςέπ.
Οι φήτξι θα δημξριξπξιηθξύμ για κάθε κοιςή ξμξμαρςικά και για ςιπ δύξ επιςοξπέπ, μεςά ςξ πέοαπ ςηπ
διξογάμχρηπ.

Τρίτο Στάδιο Κρίσης:
Η Live Κοιςική Επιςοξπή επιλέγει αμ θέλει μα απξμείμει βοαβείξ Grand Ermis. Τα Grand Ermis αμακηούρρξμςαι
μεςανύ ςχμ έογχμ πξσ βοαβεύςηκαμ με Ermis Gold ρςιπ παοαπάμχ καςηγξοίεπ. Εναιοξύμςαι ξι ρσμμεςξυέπ
πξσ ατξοξύμ κξιμχμικά μημύμαςα ή ασςξποξβξλή.
Τέταρτο Στάδιο της διαδικασίας:
Αμακηούρρξμςαι ξι διακοίρειπ Branding & Design Agency of the Υear και Client of the Year.

7

