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Print & Outdoor Craft 
 
 

Print & Outdoor Craft  
Στόχος είναι η ανάδειξη του ταλέντου και της δεξιότητας που απαιτείται για την δημιουργικά 

άρτια υλοποίηση μια δημιουργικής ιδέας. Οι συμμετοχές θα πρέπει να επιδείξουν υψηλά 
επίπεδα γνώσης στην εφαρμογή των τεχνικών που απαιτούνται για την παραγωγή ενός 

άρτιου αποτελέσματος.    
 

Τα έργα θα πρέπει να αφορούν μόνο Καταχωρίσεις και Υπαίθριες Διαφημίσεις. Σειρές έργων 

μπορούν να διαγωνίζονται ως μια συμμετοχή.  
 

Έργα Αυτοδιαφήμισης δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής 

Υποστηρικτικό Υλικό 

Art Direction  

 

Υποχρεωτικά: 
• Key Visual 
  jpeg 516χ516 px RGB 
 
• Καταχώριση/Υπαίθρια Διαφήμιση 
  jpeg 300dpi RGB 

 

Copywriting 

Photography 

Illustration 

 

 

Η Οργανωτική Επιτροπή Ermis Awards διατηρεί το δικαίωμα, μετά την υποβολή συμμετοχών, να συγχωνεύσει 

ή / και να δημιουργήσει νέες ομάδες. Η κριτική επιτροπή έχει το δικαίωμα, μετάταξης των έργων που δεν 

υποβλήθηκαν στη σωστή Κατηγορία / Ομάδα, καθώς και τη δυνατότητα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες 

διευκρινίσεις αναφορικά με τις συμμετοχές.    

Τρόπος Υποβολής Έργων 
 

Η υποβολή συμμετοχής γίνεται online μέσα από το site www.ermisawards.gr. 
 

 

ΒΗΜΑ 1 

 

Συμπλήρωση στοιχείων συμμετοχής 

 

 

 

ONLINE 
 

ΒΗΜΑ 2 

 

Upload υποστηρικτικού υλικού 

 

ΒΗΜΑ 3 

 

Οριστικοποίηση συμμετοχής/χών  

 

ΒΗΜΑ 4 

 

 

Υπογραφή της Συγκεντρωτικής Κατάστασης 

(όπως αυτή εκτυπώνεται από το site) και 

αποστολή στα γραφεία της ΕΔΕΕ 

 

ΕΔΕΕ 

Υπερείδου 7, 105 58 Αθήνα, 

υπόψη Γραμματείας Ermis Awards         

 

ΒΗΜΑ 5 

 

Εξόφληση τελών συμμετοχής Με επιταγή ημέρας, μετρητά, ή κατάθεση στο 

λογαριασμό της ΕΔΕΕ 
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Τέλη Συμμετοχής 
 

 

Για την Ενότητα Print & Outdoor Craft, το τέλος συμμετοχής ορίζεται σε €200 συν ΦΠΑ. 

 

Η εξόφληση των τελών συμμετοχής γίνεται με επιταγή ημέρας, μετρητά, ή κατάθεση στο λογαριασμό της 

ΕΔΕΕ. 

 

ALPHA BANK | 120-00-2320-000958 

IBAN: GR 63 0140 1200 1200 0232 0000 958 

 

Η κατάθεση θα πρέπει να αναγράφει την επωνυμία της εταιρίας στην οποία θα εκδοθεί το αντίστοιχο 

τιμολόγιο. 

 

Προσοχή 

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής συμμετοχών, σε οποιαδήποτε ακύρωση συμμετοχής για λόγους μη 

τήρησης των όρων του Κανονισμού, το τέλος συμμετοχής παρακρατείται και δεν επιστρέφεται. 

 

Επιτροπές  

 

Kριτική Eπιτροπή 

Τουλάχιστον 11 μέλη με απαρτία τα 9 μέλη 

 

Επιτροπή Ενστάσεων 

Για την Ενότητα Ermis Print & Outdoor Craft, 7μελής Επιτροπή Ενστάσεων με απαρτία 5 μέλη, αποτελούμενη 

από 1 μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής των Ermis Awards και 6 επαγγελματίες του ευρύτερου χώρου της 

επικοινωνίας, εντός ή εκτός ΕΔΕΕ. 

Στάδια Κρίσης & Βαθμολόγηση  

 

Η διαδικασία αξιολόγησης έχει ένα στάδιο κρίσης. Τα μέλη της κριτικής επιτροπής, η οποία συνεδριάζει, με 

φανερή ψηφοφορία, δηλώνουν για το κάθε έργο αν θεωρούν ότι αξίζει να βραβευθεί με Gold, Silver, Bronze. 

Για να βραβευθεί ένα έργο θα χρειαστεί την ψήφο των 2/3 της επιτροπής. 


