
 

 

Όροι Διαγωνισμού 

 

Διοργάνωση   

H διοργάνωση του διαγωνισμού Ermis Young Talents / Marketing Greece Contest γίνεται από την Ένωση Εταιριών 

Διαφήμισης και Επικοινωνίας Ελλάδος (ΕΔΕΕ) σε συνεργασία με τη Marketing Greece. 

 

 

Δικαίωμα και Κόστος Συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε ενεργός φοιτητής και οι συμμετέχοντες θα διαγωνίζονται σε ομάδες που θα 

αποτελούνται από τουλάχιστον τέσσερα άτομα. Κάθε φοιτητής μπορεί να ανήκει μόνο σε μία ομάδα. 

 

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι δωρεάν 

 

 

Brief Διαγωνισμού και παραδοτέα υλικά   

Το brief του διαγωνισμού θα ανακοινωθεί στις 23 Φεβρουαρίου 2017 στις 15.00 και θα αναρτηθεί στο site του 

θεσμού www.ermisawards.gr. Οι ομάδες θα έχουν στη διάθεση τους έως την Πέμπτη 9 Μαρτίου στις 24.00 να 

παραδώσουν τα υλικά τους είτε με email είτε μέσω της πλατφόρμας wetransfer1 στο eva@edee.gr . Η παρουσίαση 

των προτάσεων των ομάδων θα γίνει τη Δευτέρα 13 και την Τρίτη 14 Μαρτίου. 

 

 

Παραδοτέα Υλικά / Προδιαγραφές  

Κάθε συμμετοχή θα πρέπει να απαρτίζεται από μία παρουσίαση PowerPoint και από τη συμπληρωμένη φόρμα 

δήλωσης συμμετοχής. 

  

Η παρουσίαση PowerPoint 2 θα πρέπει να αποτελείται από δέκα (10) slides (προαιρετικά το ένα μπορεί να έχει τον 

τίτλο της παρουσίασης.) 

 

Τα υλικά θα πρέπει να σταλούν είτε με email είτε μέσω της πλατφόρμας wetransfer στο eva@edee.gr . 

  

                                                             
1
 Η χρήση της πλατφόρμας wetransfer απαιτείται για τις συμμετοχές που το συνολικό μέγεθος ξεπερνά τα 5mb. 

2
Δεκτά γίνονται δημιουργικά υλικά που έχουν κατατεθεί μέχρι το deadline του διαγωνισμού. Περεταίρω υλικά ή υποστηρικτικά υλικά  κατά τη 

διάρκεια της παρουσίασης δε θα γίνονται δεκτά.   

 

http://www.ermisawards.gr/
mailto:eva@edee.gr
mailto:eva@edee.gr


 

 

Παρουσίαση Συμμετοχής    

Οι ομάδες θα κληθούν να παρουσιάσουν τη συμμετοχή τους στην κριτική επιτροπή. Κάθε ομάδα θα έχει στη διάθεση 

της 10 λεπτά προκειμένου να προβάλει την παρουσίαση ppt και να αναλύσει την πρόταση της. Στο τέλος, η επιτροπή 

θα έχει 10 λεπτά προκειμένου να κάνει ερωτήσεις.  

 

Οι ομάδες θα ενημερωθούν με email, για την ακριβή ώρα που θα παρουσιάσουν όταν ολοκληρωθεί η υποβολή 

συμμετοχών και θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο που θα πραγματοποιηθούν οι παρουσιάσεις, τουλάχιστον 15 

λεπτά νωρίτερα από την προκαθορισμένη ώρα.  

  

 

Νικητές / Έπαθλο 

Θα απονεμηθεί ένα βραβείο και οι νικητές θα το παραλάβουν κατά τη διάρκεια της Τελετής Απονομής των Ermis 

Awards. Στα μέλη της ομάδας που θα κερδίσει το βραβείο, θα δοθεί η δυνατότητα να παρακολουθήσουν δωρεάν το 

σεμινάριο Code1, που διοργανώνει το Ινστιτούτο Επικοινωνίας.  

 

Χρονοδιάγραμμα Διαγωνισμού 

 

Brief 

Ημερομηνία: Πέμπτη 23.02  

Ώρα: 15.00 

 

Δήλωση Συμμετοχής 

Ημερομηνία: μέχρι Παρασκευή 3.03 

Ώρα: 18.00 

 

Deadline για την υποβολή των συμμετοχών  

Πέμπτη 9 Μαρτίου στις 24.00 

 

Παρουσιάσεις προτάσεων 

Δευτέρα 13 & Τρίτη 14 Μαρτίου 2017  

Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», Πειραιώς 254 

 

Ανακοίνωση Βραβείων 

Η νικήτρια ομάδα θα ανακοινωθεί κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής των Ermis Awards, την Τρίτη 14 Μαρτίου 

2017.   

 

 

 

 



 

 

 

Λόγοι που μπορούν να προκαλέσουν την ακύρωση μιας συμμετοχής  

 Αν τα υλικά δεν κατατεθούν με τις σωστές προδιαγραφές και στους προβλεπόμενους χρόνους. 

 Αν η ομάδα δεν προσέλθει την προκαθορισμένη ώρα, προκειμένου να παρουσιάσει τη συμμετοχή της στην 

κριτική επιτροπή.  

 Αν κάποιο μέλος της ομάδας δεν πληροί της προδιαγραφές συμμετοχής. 

Ακύρωση Συμμετοχών 

Η διοργάνωση έχει το δικαίωμα, να ζητήσει όλα τα έγγραφα που αποδεικνύουν, ότι οι συμμετέχοντες πληρούν τις 

προϋποθέσεις που ορίζει ο κανονισμός για τη συμμετοχή τους, αλλά και να ακυρώσει όσες συμμετοχές, δεν είναι 

σύμφωνες με όσα ορίζει αυτός.  

 

 

Πνευματικά Δικαιώματα των Συμμετοχών 
Η φύλαξη των έργων που συμμετέχουν στο Ermis Young Talents / Marketing Greece Contest, σε καμία περίπτωση 

δεν συνιστά υποχρέωση της ΕΔΕΕ, αλλά δικαίωμα αυτής. Όσον αφορά στα έργα που εγκύρως υποβάλλονται και 

συμμετέχουν στο Ermis Young Talents / Marketing Greece Contest, επιτρέπεται στην ΕΔΕΕ ή σε οποιονδήποτε άλλον 

φορέα τον οποίο θα εξουσιοδοτήσει η ΕΔΕΕ και στα πλαίσια της προώθησης των στόχων της διοργάνωσης, η άνευ 

ανταλλάγματος προς τους συμμετέχοντες φύλαξη των έργων καθώς και η προβολή τους με οποιοδήποτε μέσο, 

ακόμη και έναντι ανταλλάγματος για την ΕΔΕΕ από τους τρίτους που θα την αναλάβουν ή το κοινό, ιδίως δε η 

μετάδοση ή αναμετάδοσή τους στο κοινό με οποιοδήποτε μέσο, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, η δημοσίευσή τους 

στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο, η προβολή τους στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο, η πραγματοποίηση 

εκδόσεων, συλλογών και η διάθεσή αυτών στο κοινό, κ.λπ.  

 

Το ως άνω δικαίωμα προβολής της ΕΔΕΕ είναι απεριόριστης χρονικής διάρκειας.  

 

Κάθε συμμετέχων δηλώνει ότι θα συνδράμει την ΕΔΕΕ σε ενδεχόμενη δικαστική διένεξη και αναλαμβάνει να 

καλύψει πλήρως την ΕΔΕΕ για αποζημιώσεις ή πρόστιμα τα οποία θα υποχρεωθεί τυχόν να καταβάλλει σε τρίτους, 

ιδίως λόγω παράβασης των όρων του παρόντος Κανονισμού, προσβολής πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων 

τρίτων επί των έργων αυτών, παραβάσεων της νομοθεσίας για αθέμιτη και παραπλανητική διαφήμιση κ.λπ. 

 

Οι συμμετέχοντες των οποίων τα έργα βραβεύονται, έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τα βραβεία που τους 

απονέμονται για την προώθηση των έργων τους, εφόσον αυτό δεν γίνεται κατά τρόπο που να θίγει το κύρος και 

την φήμη του διαγωνισμού.  

 

Αποδοχή των όρων του διαγωνισμού  

Οι συμμετέχοντες δηλώνουν ότι τα έργα που έχουν καταθέσει στο διαγωνισμό υποβάλλονται νομίμως και σύμφωνα 

με τους όρους του Κανονισμού. Κάθε συμμετέχων φέρει την αποκλειστική και πλήρη ευθύνη έναντι παντός τρίτου 

για τις συμμετοχές που υποβάλλει και για την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνει. 


