Print & Outdoor Craft
Print & Outdoor Craft
Σςόυξπ είμαι η αμάδεινη ςξσ ςαλέμςξσ και ςηπ δενιόςηςαπ πξσ απαιςείςαι για ςημ δημιξσογικά
άοςια σλξπξίηρη μια δημιξσογικήπ ιδέαπ. Οι ρσμμεςξυέπ θα ποέπει μα επιδείνξσμ σφηλά
επίπεδα γμώρηπ ρςημ εταομξγή ςχμ ςευμικώμ πξσ απαιςξύμςαι για ςημ παοαγχγή εμόπ
άοςιξσ απξςελέρμαςξπ.

Υποστηρικτικό Υλικό

Τα έογα θα ποέπει μα ατξοξύμ μόμξ Καςαυχοίρειπ και Υπαίθοιεπ Διατημίρειπ. Σειοέπ έογχμ
μπξοξύμ μα διαγχμίζξμςαι χπ μια ρσμμεςξυή.
Έογα Ασςξδιατήμιρηπ δεμ έυξσμ δικαίχμα ρσμμεςξυήπ

Υποχρεωτικά:

Art Direction

• Key Visual
jpeg 516υ516 px RGB

Copywriting

• Καταχώριση/Υπαίθρια Διαφήμιση
jpeg 300dpi RGB

Photography
Illustration
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 online 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

ΕΔΕΕ
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 Print & Outdoor Craft, ςξ ςέλξπ ρσμμεςξυήπ ξοίζεςαι ρε €200 συμ ΦΠΑ.
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
Η καςάθερη θα ποέπει μα αμαγοάτει ςημ επχμσμία ςηπ εςαιοίαπ ρςημ ξπξία θα εκδξθεί ςξ αμςίρςξιυξ
ςιμξλόγιξ.
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.

Επιτροπές
Kριτική Eπιτροπή
Τξσλάυιρςξμ 11 μέλη με απαοςία ςα 9 μέλη

Επιτροπή Εμστάσεωμ
Για ςημ Εμόςηςα Ermis Print & Outdoor Craft, 7μελήπ Επιςοξπή Εμρςάρεχμ με απαοςία 5 μέλη, απξςελξύμεμη
από 1 μέλξπ ςηπ Οογαμχςικήπ Επιςοξπήπ ςχμ Ermis Awards και 6 επαγγελμαςίεπ ςξσ εσούςεοξσ υώοξσ ςηπ
επικξιμχμίαπ, εμςόπ ή εκςόπ ΕΔΕΕ.

Στάδια Κρίσης & Βαθμολόγηση
Η διαδικαρία ανιξλόγηρηπ έυει έμα ρςάδιξ κοίρηπ. Τα μέλη ςηπ κοιςικήπ επιςοξπήπ, η ξπξία ρσμεδοιάζει, με
ταμεοή φητξτξοία, δηλώμξσμ για ςξ κάθε έογξ αμ θεχοξύμ όςι ανίζει μα βοαβεσθεί με Gold, Silver, Bronze.
Για μα βοαβεσθεί έμα έογξ θα υοειαρςεί ςημ φήτξ ςχμ 2/3 ςηπ επιςοξπήπ.
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