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Καςηγξοίεπ  

 

Διατημιρςικέπ Σαιμίεπ 

TV / Cinema  
Πεοιλαμβάμει διατημιρςικέπ ςαιμίεπ πξσ έυξσμ δημιξσογηθεί για ςημ ςηλεόοαρη και ςξμ 

κιμημαςξγοάτξ.  

 

H καςηγξοία αμαδεικμύει ςη δημιξσογικόςηςα ρςη μικοή ή ςη μεγάλη ξθόμη. Τα έογα θα ποέπει μα 

ατηγξύμςαι έμα μoμαδικό storytelling για ςξ brand ή ςξ ποξψόμ, με ςοόπξ εναιοεςικό. 
 

Κσοίαουα κοιςήοια είμαι η ιδέα και η εκςέλερη. 
 

Tips για ςξσπ κοιςέπ: Είμαι Δημιξσογική ασςή η δξσλειά? (Creative Excellence in concept and craft) 

Καςαμξηςή ? (πεομάει ςξ μήμσμα με ρατήμεια?) Είμαι Ποχςόςσπη? (τοέρκια, διατξοεςική) 

Engaging? (με ςοάβηνε μα ςημ ποξρένχ αλλά και μα ρσμευίρχ μα ςη θασμάζχ?) 

 

Τπξρςηοικςικό Τλικό 

Αμαλώριμα Ποξψόμςα 
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  

 

Τπξυοεχςικά: 
• Key Visual  
  jpeg 516υ516 px RGB 
 
• Σαιμία υχοίπ ςα ρήμαςα     
ςχμ εςαιοιώμ παοαγχγήπ 
 
*Tα Teasers σπξβάλλξμςαι ρςξ ίδιξ 

αουείξ, έυξσμ μεςανύ ςξσπ 2 
δεσςεοόλεπςα μαύοξ κεμό και 

απξςελξύμ μία ρσμμεςξυή.   

 

Ποξαιοεςικά: 
• Case Study Video*  
  μέγιρςηπ διάοκειαπ 3 λεπςώμ** 
 

Ποξδιαγοατέπ  video (maximum) 

Mp4, H.264, Frame Rate: 25fps 

Aspect ratio-Resolution: 1920x1080 

Bit Rate: 5mb/s 

 
Ποξρξυή:  

 

*Case Studies θα ποέπει μα 
ρςέλμξμςαι μόμξ ρςιπ πεοιπςώρειπ 

πξσ είμαι απαοαίςηςξ, εναιςίαπ ςηπ 

τύρηπ ςηπ εμέογειαπ, για ςη 

ρωρςή καςαμόηρη ςηπ από ςα μέλη 
ςηπ κοιςικήπ επιςοξπήπ. Case 

Studies πξσ πεοιλαμβάμξσμ 

δημιξσογικά ή άλλα ρςξιυεία πξσ 
δε ρυεςίζξμςαι με ςημ καςηγξοία 

πξσ διαγωμίζεςαι ςξ έογξ, δε θα 

γίμξμςαι δεκςά.   

 
 

**Εάμ ςξ video σπεοβαίμει ςημ 

μέγιρςη διάοκεια, η επιςοξπή θα 
εκςεθεί ρςα 3 ποώςα λεπςά και 

μεςά ςξ βίμςεξ θα διακξπεί. 

 

Διαοκή Αγαθά / Σηλετχμία 
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  

Σσυεοά Παιυμίδια / Πξλιςιρμόπ / Αθληςιρμόπ / Μέρα / Δημόριξ / Εμέογεια 
λαυεία, ςσυεοά παιυμίδια, υξοηγίεπ εκδηλώρεχμ, υξοηγίεπ πξλιςιρμικώμ γεγξμόςχμ, πξλιςιρμικέπ 
εκδηλώρειπ, υξοηγίεπ αθληςικώμ γεγξμόςχμ και αθληςώμ, αθληςικέπ εκδηλώρειπ και ρσματή 

ποξψόμςα/σπηοερίεπ ή δοαρςηοιόςηςεπ, ετημεοίδεπ, πεοιξδικά, οαδιξτχμικξί και ςηλεξπςικξί 

ρςαθμξί, σπξσογεία, δημόριξι ξογαμιρμξί και τξοείπ, ςαυσδοξμεία, ΔΕΚΟ, πξλιςικά κόμμαςα 

Φοημαςξξικξμξμικέπ Τπηοερίεπ / Σξσοιρμόπ / Αμαφσυή / σγκξιμχμίεπ / 
Άλλα 
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 

Λιαμεμπόοιξ 
Λιαμεμπόοιξ, eCommerce, ερςιαςόοια, fast food 

Εςαιοική Επικξιμχμία  
Μη ποξψξμςικέπ εςαιοικέπ διατημίρειπ εικόμαπ. Σςη ρσγκεκοιμέμη ξμάδα μπξοξύμ μα σπξβληθξύμ 

και όρεπ καμπάμιεπ ρυεςίζξμςαι με ςξμ Covid-19, ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ και ασςέπ πξσ 

σπξγοάτξμςαι από ςξ Δημόριξ 

Ασςξδιατήμιρη 
Ποξβξλή διατημιρςικώμ επιυειοήρεχμ και γεμικόςεοα εςαιοιώμ επικξιμχμίαπ 

Κξιμχμικά Μημύμαςα    
Κξιμχμικά μημύμαςα ςα ξπξία σπξγοάτξμςαι μόμξ από Μη Κσβεομηςικξύπ ή Μη Κεοδξρκξπικξύπ 

Φξοείπ, κξιμχμικά μημύμαςα ςα ξπξία σπξγοάτξμςαι από Επιυειοήρειπ/Δημόριξ ή 
ρσμσπξγοάτξμςαι από Επιυειοήρειπ/Δημόριξ και Μη Κσβεομηςικξύπ/Μη Κεοδξρκξπικξύπ Φξοείπ 

ειοά Έογχμ (ςξσλάυιρςξμ 3 έογα βαριρμέμα ρςημ ίδια ιδέα) 
Τα έογα ποέπει μα απξςελξύμ παοαλλαγή ή/και ρσμπληοχμαςική εκςέλερη ςηπ ίδιαπ δημιξσογικήπ 

ιδέαπ και μα έυξσμ παοξσριαρςεί εμςόπ ςξσ υοόμξσ έγκσοχμ ρσμμεςξυώμ όπχπ ασςόπ ξοίζεςαι ρςξμ 
παοόμςα Καμξμιρμό 
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Digital Video 
Πεοιλαμβάμει διατημιρςικέπ ςαιμίεπ πξσ δημιξσογήθηκαμ και έςοεναμ απξκλειρςικά ρε μέρα 

ςευμξλξγίαπ όπχπ, internet / mobile / διαδοαρςικά μέρα και ξθόμεπ και όυι ςημ ςηλεόοαρη ή ςξμ 

κιμημαςξγοάτξ. Πεοιλαμβάμει και διατημίρειπ pre-rolls.   

Δεμ έυξσμ δικαίχμα ρσμμεςξυήπ και case study videos εμεογειώμ πξσ έυξσμ δημξριεσθεί ρε μέρα 

ςευμξλξγίαπ όπχπ, internet / mobile / διαδοαρςικά μέρα 
 

H καςηγξοία αμαδεικμύει ςη δημιξσογικόςηςα ρςη μικοή ή ςη μεγάλη ξθόμη. Τα έογα θα ποέπει μα 

ατηγξύμςαι έμα μoμαδικό storytelling για ςξ brand ή ςξ ποξψόμ, με ςοόπξ εναιοεςικό. 
 

Κσοίαουα κοιςήοια είμαι η ιδέα και η εκςέλερη. 
 

Tips για ςξσπ κοιςέπ: Είμαι Δημιξσογική ασςή η δξσλειά? (Creative Excellence in concept and craft) 

Καςαμξηςή ? (πεομάει ςξ μήμσμα με ρατήμεια?) Είμαι Ποχςόςσπη? (τοέρκια, διατξοεςική) 

Engaging? (με ςοάβηνε μα ςημ ποξρένχ αλλά και μα ρσμευίρχ μα ςη θασμάζχ?) 

 

Τπξρςηοικςικό Τλικό 

Αμαλώριμα Ποξψόμςα 
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  

 

Τπξυοεχςικά: 

• Key Visual  

   jpeg 516υ516 px RGB 

 

• Video 

 

*Tα Teasers σπξβάλλξμςαι ρςξ ίδιξ 

αουείξ, έυξσμ μεςανύ ςξσπ 2 

δεσςεοόλεπςα μαύοξ κεμό και 

απξςελξύμ μία ρσμμεςξυή. 

 

Ποξαιοεςικά: 
• Case Study Video*  
  μέγιρςηπ διάοκειαπ 3 λεπςώμ** 
 

Ποξδιαγοατέπ  video (maximum) 

Mp4, H.264, Frame Rate: 25fps 

Aspect ratio-Resolution: 1920x1080 

Bit Rate: 5mb/s 

 
 

Ποξρξυή:  

 

*Case Studies θα ποέπει μα 
ρςέλμξμςαι μόμξ ρςιπ πεοιπςώρειπ 

πξσ είμαι απαοαίςηςξ, εναιςίαπ ςηπ 

τύρηπ ςηπ εμέογειαπ, για ςη 
ρωρςή καςαμόηρη ςηπ από ςα μέλη 

ςηπ κοιςικήπ επιςοξπήπ. Case 

Studies πξσ πεοιλαμβάμξσμ 
δημιξσογικά ή άλλα ρςξιυεία πξσ 

δε ρυεςίζξμςαι με ςημ καςηγξοία 

πξσ διαγωμίζεςαι ςξ έογξ, δε θα 

γίμξμςαι δεκςά.   
 

**Εάμ ςξ video σπεοβαίμει ςημ 

μέγιρςη διάοκεια, η επιςοξπή θα 
εκςεθεί ρςα 3 ποώςα λεπςά και 

μεςά ςξ βίμςεξ θα διακξπεί. 

Διαοκή Αγαθά / Σηλετχμία 
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  

Σσυεοά Παιυμίδια / Πξλιςιρμόπ / Αθληςιρμόπ / Μέρα / Δημόριξ / Εμέογεια 
λαυεία, ςσυεοά παιυμίδια, υξοηγίεπ εκδηλώρεχμ, υξοηγίεπ πξλιςιρμικώμ γεγξμόςχμ, πξλιςιρμικέπ 

εκδηλώρειπ, υξοηγίεπ αθληςικώμ γεγξμόςχμ και αθληςώμ, αθληςικέπ εκδηλώρειπ και ρσματή 
ποξψόμςα/σπηοερίεπ ή δοαρςηοιόςηςεπ, ετημεοίδεπ, πεοιξδικά, οαδιξτχμικξί και ςηλεξπςικξί 

ρςαθμξί, σπξσογεία, δημόριξι ξογαμιρμξί και τξοείπ, ςαυσδοξμεία, ΔΕΚΟ, πξλιςικά κόμμαςα 

Φοημαςξξικξμξμικέπ Τπηοερίεπ / Σξσοιρμόπ / Αμαφσυή / σγκξιμχμίεπ / 
Άλλα 
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 

Λιαμεμπόοιξ 
Λιαμεμπόοιξ, eCommerce, ερςιαςόοια, fast food 

Εςαιοική Επικξιμχμία  
Μη ποξψξμςικέπ εςαιοικέπ διατημίρειπ εικόμαπ. Σςη ρσγκεκοιμέμη ξμάδα μπξοξύμ μα σπξβληθξύμ 

και όρεπ καμπάμιεπ ρυεςίζξμςαι με ςξμ Covid-19, ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ και ασςέπ πξσ 
σπξγοάτξμςαι από ςξ Δημόριξ 

Screens & Events  
Διατημιρςικέπ ςαιμίεπ πξσ δημιξσογήθηκαμ και έςοεναμ απξκλειρςικά ρε εκδηλώρειπ και 

διαδοαρςικέπ ξθόμεπ. Δεμ έυξσμ δικαίχμα ρσμμεςξυήπ ςαιμίεπ πξσ έυξσμ ποξβληθεί και online.   

360ξ & VR Film  

Ασςξδιατήμιρη 
Ποξβξλή διατημιρςικώμ επιυειοήρεχμ και γεμικόςεοα εςαιοιώμ επικξιμχμίαπ. 

Κξιμχμικά Μημύμαςα 
κξιμχμικά μημύμαςα ςα ξπξία σπξγοάτξμςαι μόμξ από μη κσβεομηςικξύπ ή μη κεοδξρκξπικξύπ 

τξοείπ, κξιμχμικά μημύμαςα ςα ξπξία σπξγοάτξμςαι από επιυειοήρειπ/δημόριξ ή 

ρσμσπξγοάτξμςαι από επιυειοήρειπ/δημόριξ και μη κσβεομηςικξύπ/μη κεοδξρκξπικξύπ τξοείπ 
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ειοά Έογχμ (ςξσλάυιρςξμ 3 έογα βαριρμέμα ρςημ ίδια ιδέα) 
Τα έογα ποέπει μα απξςελξύμ παοαλλαγή ή/και ρσμπληοχμαςική εκςέλερη ςηπ ίδιαπ δημιξσογικήπ 

ιδέαπ και μα έυξσμ παοξσριαρςεί εμςόπ ςξσ υοόμξσ έγκσοχμ ρσμμεςξυώμ όπχπ ασςόπ ξοίζεςαι ρςξμ 

παοόμςα Καμξμιρμό. 

 

 

Καςαυχοίρειπ 
Η καςηγξοία αμαδεικμύει ςη δημιξσογικόςηςα ρςξμ ςύπξ. Τα έογα θα ποέπει μα κάμξσμ ςξ «leap off 

the page» από ςξ πεοιξδικό ή ςημ ετημεοίδα. Ασςό ρημαίμει εστσή ιδέα και δενιξςευμία ρςημ 
σλξπξίηρη. 
 

Κσοίαουα κοιςήοια είμαι η ιδέα και η εκςέλερη. 
 

Tips για ςξσπ κοιςέπ: Είμαι Δημιξσογική ασςή η δξσλειά? (Creative Excellence in concept and craft) 

Καςαμξηςή ? (πεομάει ςξ μήμσμα με ρατήμεια?) Είμαι Ποχςόςσπη? (τοέρκια, διατξοεςική) 

Engaging? (με ςοάβηνε μα ςημ ποξρένχ αλλά και μα ρσμευίρχ μα ςη θασμάζχ?) 

 

Τπξρςηοικςικό Τλικό 

Αμαλώριμα Ποξψόμςα 
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  

 

Τπξυοεχςικά: 

• Key Visual 

  jpeg 516υ516 px RGB 

 

• Καςαυώοιρη 

   jpeg 300 dpi RGB 
 

Ποξαιοεςικά: 
• Case Study Video*  
  μέγιρςηπ διάοκειαπ 3 λεπςώμ** 
 

Ποξδιαγοατέπ  video (maximum) 

Mp4, H.264, Frame Rate: 25fps 

Aspect ratio-Resolution: 1920x1080 

Bit Rate: 5mb/s 

 

 

Ποξρξυή:  
 

*Case Studies θα ποέπει μα 

ρςέλμξμςαι μόμξ ρςιπ πεοιπςώρειπ 
πξσ είμαι απαοαίςηςξ, εναιςίαπ ςηπ 

τύρηπ ςηπ εμέογειαπ, για ςη 

ρωρςή καςαμόηρη ςηπ από ςα μέλη 
ςηπ κοιςικήπ επιςοξπήπ. Case 

Studies πξσ πεοιλαμβάμξσμ 

δημιξσογικά ή άλλα ρςξιυεία πξσ 

δε ρυεςίζξμςαι με ςημ καςηγξοία 
πξσ διαγωμίζεςαι ςξ έογξ, δε θα 

γίμξμςαι δεκςά.   

 
**Εάμ ςξ video σπεοβαίμει ςημ 

μέγιρςη διάοκεια, η επιςοξπή θα 

εκςεθεί ρςα 3 ποώςα λεπςά και 

μεςά ςξ βίμςεξ θα διακξπεί. 

 

Διαοκή Αγαθά / Σηλετχμία 
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 

Σσυεοά Παιυμίδια / Πξλιςιρμόπ / Αθληςιρμόπ / Μέρα / Δημόριξ / Εμέογεια 
λαυεία, ςσυεοά παιυμίδια, υξοηγίεπ εκδηλώρεχμ, υξοηγίεπ πξλιςιρμικώμ γεγξμόςχμ, πξλιςιρμικέπ 
εκδηλώρειπ, υξοηγίεπ αθληςικώμ γεγξμόςχμ και αθληςώμ, αθληςικέπ εκδηλώρειπ και ρσματή 

ποξψόμςα/σπηοερίεπ ή δοαρςηοιόςηςεπ, ετημεοίδεπ, πεοιξδικά, οαδιξτχμικξί και ςηλεξπςικξί 

ρςαθμξί, σπξσογεία, δημόριξι ξογαμιρμξί και τξοείπ, ςαυσδοξμεία, ΔΕΚΟ, πξλιςικά κόμμαςα 

Φοημαςξξικξμξμικέπ Τπηοερίεπ / Σξσοιρμόπ / Αμαφσυή / σγκξιμχμίεπ / 
Άλλα 
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 

Λιαμεμπόοιξ 
Λιαμεμπόοιξ, eCommerce, ερςιαςόοια, fast food 

Εςαιοική Επικξιμχμία  
Μη ποξψξμςικέπ εςαιοικέπ διατημίρειπ εικόμαπ. Σςη ρσγκεκοιμέμη ξμάδα μπξοξύμ μα σπξβληθξύμ 
και όρεπ καμπάμιεπ ρυεςίζξμςαι με ςξμ Covid-19, ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ και ασςέπ πξσ 

σπξγοάτξμςαι από ςξ Δημόριξ 

Ασςξδιατήμιρη 
Ποξβξλή διατημιρςικώμ επιυειοήρεχμ και γεμικόςεοα εςαιοιώμ επικξιμχμίαπ. 

Κξιμχμικά Μημύμαςα    
κξιμχμικά μημύμαςα ςα ξπξία σπξγοάτξμςαι μόμξ από μη κσβεομηςικξύπ ή μη κεοδξρκξπικξύπ 

τξοείπ, κξιμχμικά μημύμαςα ςα ξπξία σπξγοάτξμςαι από επιυειοήρειπ/δημόριξ ή 

ρσμσπξγοάτξμςαι από επιυειοήρειπ/δημόριξ και μη κσβεομηςικξύπ/μη κεοδξρκξπικξύπ τξοείπ 

ειοά Έογχμ (ςξσλάυιρςξμ 3 έογα βαριρμέμα ρςημ ίδια ιδέα) 
Τα έογα ποέπει μα απξςελξύμ παοαλλαγή ή/και ρσμπληοχμαςική εκςέλερη ςηπ ίδιαπ δημιξσογικήπ 

ιδέαπ και μα έυξσμ παοξσριαρςεί εμςόπ ςξσ υοόμξσ έγκσοχμ ρσμμεςξυώμ όπχπ ασςόπ ξοίζεςαι ρςξμ 
παοόμςα Καμξμιρμό. 
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Pαδιξτχμικά Mημύμαςα 
H καςηγξοία αμαδεικμύει ςη δημιξσογικόςηςα ρςξ οαδιότχμξ. Ασςό ρημαίμει όςι η δξσλειά πεομάει 

ςξ μήμσμα μέρα από καιμξςξμία και σφηλό επίπεδξ ρςξμ ήυξ ή/και ατηγείςαι ποξτξοικά μια 
ιρςξοία με εναιοεςικό ςοόπξ ανιξπξιώμςαπ ςημ ιδιαιςεοόςηςα ςξσ μέρξσ. 

 

Κσοίαουα κοιςήοια είμαι η ιδέα και η εκςέλερη. 
 

Tips για ςξσπ κοιςέπ: Είμαι Δημιξσογική ασςή η δξσλειά? (Creative Excellence in concept and craft) 

Καςαμξηςή ? (πεομάει ςξ μήμσμα με ρατήμεια?) Είμαι Ποχςόςσπη? (τοέρκια, διατξοεςική) 

Engaging? (με ςοάβηνε μα ςημ ποξρένχ αλλά και μα ρσμευίρχ μα ςη θασμάζχ? 

 

Τπξρςηοικςικό Τλικό 

Αμαλώριμα Ποξψόμςα 
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  

 

Τπξυοεχςικά: 
• Key Visual 

   jpeg 516υ516 px RGB 

 
• Ραδιξτχμικό Μήμσμα  

   mp3 bit rate min. 192 kbps 

 

*Tα Teasers σπξβάλλξμςαι ρςξ ίδιξ 

track, με 2 δεσςεοόλεπςα κεμό 

μεςανύ ςξσπ και απξςελξύμ μία 

ρσμμεςξυή. 

 

Ποξαιοεςικά: 
• Case Study Video*  
  μέγιρςηπ διάοκειαπ 3 λεπςώμ** 
 

Ποξδιαγοατέπ  video (maximum) 

Mp4, H.264, Frame Rate: 25fps 

Aspect ratio-Resolution: 1920x1080 

Bit Rate: 5mb/s 

 
 

Ποξρξυή:  

 

*Case Studies θα ποέπει μα 
ρςέλμξμςαι μόμξ ρςιπ πεοιπςώρειπ 

πξσ είμαι απαοαίςηςξ, εναιςίαπ ςηπ 

τύρηπ ςηπ εμέογειαπ, για ςη 
ρωρςή καςαμόηρη ςηπ από ςα μέλη 

ςηπ κοιςικήπ επιςοξπήπ. Case 

Studies πξσ πεοιλαμβάμξσμ 
δημιξσογικά ή άλλα ρςξιυεία πξσ 

δε ρυεςίζξμςαι με ςημ καςηγξοία 

πξσ διαγωμίζεςαι ςξ έογξ, δε θα 

γίμξμςαι δεκςά.   
 

**Εάμ ςξ video σπεοβαίμει ςημ 

μέγιρςη διάοκεια, η επιςοξπή θα 
εκςεθεί ρςα 3 ποώςα λεπςά και 

μεςά ςξ βίμςεξ θα διακξπεί. 

 

Διαοκή Αγαθά / Σηλετχμία 
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  

Σσυεοά Παιυμίδια / Πξλιςιρμόπ / Αθληςιρμόπ / Μέρα / Δημόριξ / Εμέογεια  
λαυεία, ςσυεοά παιυμίδια, υξοηγίεπ εκδηλώρεχμ, υξοηγίεπ πξλιςιρμικώμ γεγξμόςχμ, πξλιςιρμικέπ 
εκδηλώρειπ, υξοηγίεπ αθληςικώμ γεγξμόςχμ και αθληςώμ, αθληςικέπ εκδηλώρειπ και ρσματή 

ποξψόμςα/σπηοερίεπ ή δοαρςηοιόςηςεπ, ετημεοίδεπ, πεοιξδικά, οαδιξτχμικξί και ςηλεξπςικξί 

ρςαθμξί, σπξσογεία, δημόριξι ξογαμιρμξί και τξοείπ, ςαυσδοξμεία, ΔΕΚΟ, πξλιςικά κόμμαςα 

Φοημαςξξικξμξμικέπ Τπηοερίεπ / Σξσοιρμόπ / Αμαφσυή / σγκξιμχμίεπ / 
Άλλα 
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  

Λιαμεμπόοιξ 
Λιαμεμπόοιξ, eCommerce, ερςιαςόοια, fast food 

Εςαιοική Επικξιμχμία  
Μη ποξψξμςικέπ εςαιοικέπ διατημίρειπ εικόμαπ. Σςη ρσγκεκοιμέμη ξμάδα μπξοξύμ μα σπξβληθξύμ 

και όρεπ καμπάμιεπ ρυεςίζξμςαι με ςξμ Covid-19, ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ και ασςέπ πξσ 

σπξγοάτξμςαι από ςξ Δημόριξ 

Ασςξδιατήμιρη 
Ποξβξλή διατημιρςικώμ επιυειοήρεχμ και γεμικόςεοα εςαιοιώμ επικξιμχμίαπ. 

Κξιμχμικά Μημύμαςα 
κξιμχμικά μημύμαςα ςα ξπξία σπξγοάτξμςαι μόμξ από μη κσβεομηςικξύπ ή μη κεοδξρκξπικξύπ 

τξοείπ, κξιμχμικά μημύμαςα ςα ξπξία σπξγοάτξμςαι από επιυειοήρειπ/δημόριξ ή 
ρσμσπξγοάτξμςαι από επιυειοήρειπ/δημόριξ και μη κσβεομηςικξύπ/μη κεοδξρκξπικξύπ τξοείπ 

ειοά Έογχμ (ςξσλάυιρςξμ 3 έογα βαριρμέμα ρςημ ίδια ιδέα) 
Τα έογα ποέπει μα απξςελξύμ παοαλλαγή ή/και ρσμπληοχμαςική εκςέλερη ςηπ ίδιαπ δημιξσογικήπ 

ιδέαπ και μα έυξσμ παοξσριαρςεί εμςόπ ςξσ υοόμξσ έγκσοχμ ρσμμεςξυώμ όπχπ ασςόπ ξοίζεςαι ρςξμ 

παοόμςα Καμξμιρμό. 
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Τπαίθοιεπ Διατημίρειπ 
Η καςηγξοία αμαδεικμύει ςη δημιξσογικόςηςα ρςα μέρα out-of-home. Tα έογα θα ποέπει μα 

ποξρελκύξσμ ςξ κξιμό ρςα ρημεία πξσ εμταμίζξμςαι. Ασςό ρημαίμει όςι η δξσλειά εκμεςαλλεύεςαι 

ρχρςά ςξ δημόριξ υώοξ για μα πεοάρει έμα ρσγκεκοιμέμξ μήμσμα ή για μα ποξκαλέρει μια μέα 

εμπειοία ςξσ καςαμαλχςή ρε ό,ςι ατξοά ςo brand. 

Κσοίαουα κοιςήοια είμαι η ιδέα και η εκςέλερη. 
 

Tips για ςξσπ κοιςέπ: Είμαι Δημιξσογική ασςή η δξσλειά? (Creative Excellence in concept and craft) 

Καςαμξηςή ? (πεομάει ςξ μήμσμα με ρατήμεια?) Είμαι Ποχςόςσπη? (τοέρκια, διατξοεςική) 

Engaging? (με ςοάβηνε μα ςημ ποξρένχ αλλά και μα ρσμευίρχ μα ςη θασμάζχ? 

 

Τπξρςηοικςικό Τλικό 

Αμαλώριμα Ποξψόμςα 
πξςά αλκξξλξύυα και μη, γλσκίρμαςα, ρμακ, 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  

 

Τπξυοεχςικά: 
• Key Visual  
   jpeg 516υ516 px RGB 
 

• Τπαίθοια Διατήμιρη  
   jpeg 300 dpi RGB 

 
• Υχςξγοατία πξσ μα   
απεικξμίζει ςημ Υπαίθοια 
Διατήμιρη ρςξ ποαγμαςικό 
ςηπ πεοιβάλλξμ. 
 
 

Ποξαιοεςικά: 
• Case Study Video*  
  μέγιρςηπ διάοκειαπ 3 λεπςώμ** 

 

Ποξδιαγοατέπ  video (maximum) 

Mp4, H.264, Frame Rate: 25fps 

Aspect ratio-Resolution: 1920x1080 

Bit Rate: 5mb/s 

 

 

Ποξρξυή:  
 

*Case Studies θα ποέπει μα 

ρςέλμξμςαι μόμξ ρςιπ πεοιπςώρειπ 

πξσ είμαι απαοαίςηςξ, εναιςίαπ ςηπ 
τύρηπ ςηπ εμέογειαπ, για ςη 

ρωρςή καςαμόηρη ςηπ από ςα μέλη 

ςηπ κοιςικήπ επιςοξπήπ. Case 
Studies πξσ πεοιλαμβάμξσμ 

δημιξσογικά ή άλλα ρςξιυεία πξσ 

δε ρυεςίζξμςαι με ςημ καςηγξοία 

πξσ διαγωμίζεςαι ςξ έογξ, δε θα 
γίμξμςαι δεκςά.   

 

**Εάμ ςξ video σπεοβαίμει ςημ 
μέγιρςη διάοκεια, η επιςοξπή θα 

εκςεθεί ρςα 3 ποώςα λεπςά και 

μεςά ςξ βίμςεξ θα διακξπεί. 

 

Διαοκή Αγαθά / Σηλετχμία 
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  

Σσυεοά Παιυμίδια / Πξλιςιρμόπ / Αθληςιρμόπ / Μέρα / Δημόριξ / Εμέογεια 
λαυεία, ςσυεοά παιυμίδια, υξοηγίεπ εκδηλώρεχμ, υξοηγίεπ πξλιςιρμικώμ γεγξμόςχμ, πξλιςιρμικέπ 

εκδηλώρειπ, υξοηγίεπ αθληςικώμ γεγξμόςχμ και αθληςώμ, αθληςικέπ εκδηλώρειπ και ρσματή 

ποξψόμςα/σπηοερίεπ ή δοαρςηοιόςηςεπ, ετημεοίδεπ, πεοιξδικά, οαδιξτχμικξί και ςηλεξπςικξί 
ρςαθμξί, σπξσογεία, δημόριξι ξογαμιρμξί και τξοείπ, ςαυσδοξμεία, ΔΕΚΟ, πξλιςικά κόμμαςα 

Φοημαςξξικξμξμικέπ Τπηοερίεπ / Σξσοιρμόπ / Αμαφσυή / σγκξιμχμίεπ / 
Άλλα 
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 

Λιαμεμπόοιξ 
Λιαμεμπόοιξ, eCommerce, ερςιαςόοια, fast food 

Poster 
Aτίρεπ ςξπξθεςημέμεπ εκςόπ ςχμ κλαρρικώμ ξοιξθεςημέμχμ θέρεχμ outdoor (κσοίχπ ρςξ 

ερχςεοικό καςαρςημάςχμ / εςαιοιώμ κλπ) 

Εςαιοική Επικξιμχμία  
Μη ποξψξμςικέπ εςαιοικέπ διατημίρειπ εικόμαπ. Σςη ρσγκεκοιμέμη ξμάδα μπξοξύμ μα σπξβληθξύμ 

και όρεπ καμπάμιεπ ρυεςίζξμςαι με ςξμ Covid-19, ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ και ασςέπ πξσ 
σπξγοάτξμςαι από ςξ Δημόριξ 

Ασςξδιατήμιρη 
Ποξβξλή διατημιρςικώμ επιυειοήρεχμ και γεμικόςεοα εςαιοιώμ επικξιμχμίαπ. 

Κξιμχμικά Μημύμαςα 
κξιμχμικά μημύμαςα ςα ξπξία σπξγοάτξμςαι μόμξ από μη κσβεομηςικξύπ ή μη κεοδξρκξπικξύπ 
τξοείπ, κξιμχμικά μημύμαςα ςα ξπξία σπξγοάτξμςαι από επιυειοήρειπ/δημόριξ ή 

ρσμσπξγοάτξμςαι από επιυειοήρειπ/δημόριξ και μη κσβεομηςικξύπ/μη κεοδξρκξπικξύπ τξοείπ 

ειοά Έογχμ (ςξσλάυιρςξμ 3 έογα βαριρμέμα ρςημ ίδια ιδέα) 
Τα έογα ποέπει μα απξςελξύμ παοαλλαγή ή/και ρσμπληοχμαςική εκςέλερη ςηπ ίδιαπ δημιξσογικήπ 

ιδέαπ και μα έυξσμ παοξσριαρςεί εμςόπ ςξσ υοόμξσ έγκσοχμ ρσμμεςξυώμ όπχπ ασςόπ ξοίζεςαι ρςξμ 

παοόμςα Καμξμιρμό. 
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Εκρςοαςείεπ 
 

 

 

Έογα πξσ απξςελξύμ εκρςοαςείεπ, θα ποέπει μα σπξβληθξύμ ρςημ μέα εμόςηςα 
«Campaigns». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ποξραομξγή / Ενέλινη Διεθμξύπ Concept 
Η Καςηγξοία πεοιλαμβάμει έογα πξσ ποξραομόζξσμ ή ενελίρρξσμ έμα διεθμέπ concept. Ωπ «διεθμέπ 

concept» ξοίζεςαι η κσοίαουη δημιξσογική ιδέα πξσ υοηριμξπξιεί μια μάοκα ρε πεοιρρόςεοεπ από 

μια υώοεπ και η ξπξία έυει απξςελέρει ςξμ κξομό μιαπ μέαπ εταομξγήπ/ποξραομξγήπ/ενέλινήπ ςηπ, 

πξσ έυει αμαπςσυθεί ρςημ Ελλάδα. Δε θεχοείςαι διεθμέπ concept μια διεθμήπ ρςοαςηγική 

καςεύθσμρη, όπχπ για παοάδειγμα έμα slogan. 

 
Τπξρςηοικςικό Τλικό 

Έογα Δ. Concept δεμ έυξσμ δικαίχμα ρσμμεςξυήπ ρε άλλη Καςηγξοία / Ομάδα. 
  
Η σπξβάλλξσρα εςαιοία θα ποέπει απαοαίςηςα μα καςαθέςει σλικό από ςξ 
ενχςεοικό ποξκειμέμξσ μα είμαι εμταμήπ η διατξοξπξίηρη ςηπ ελλημικήπ 
εκδξυήπ.  

 

Τπξυοεχςικά: 

• Key Visual  

  jpeg 516υ516 px RGB 

 

• Αουείξ jpeg ή mp4 ή mp3 

αμάλξγα με ςξ Μέρξ ρςξ ξπξίξ 

αμήκξσμ 

 

 

Η καςαγοατή ςχμ πεοιευξμέμχμ ςηπ κάθε Καςηγξοίαπ / Ομάδαπ είμαι εμδεικςική και κάθε μία για μα 

κοιθεί ασςξςελώπ ρςξ Ποώςξ και Δεύςεοξ ςάδιξ Κοίρηπ ποέπει μα απξςελείςαι από ςξσλάυιρςξμ 1 

ρσμμεςξυή.  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.    
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Σοόπξπ Τπξβξλήπ Έογχμ 
 

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

 

 

ΒΗΜΑ 1 

 

Σσμπλήοχρη ρςξιυείχμ ρσμμεςξυήπ 

 

 

 

ONLINE 
 

ΒΗΜΑ 2 

 

Upload σπξρςηοικςικξύ σλικξύ 

 

ΒΗΜΑ 3 

 

Οοιρςικξπξίηρη ρσμμεςξυήπ/υώμ  

 

ΒΗΜΑ 4 
 

Υπξγοατή ςηπ σγκεμςοχςικήπ 

Καςάρςαρηπ (όπχπ ασςή εκςσπώμεςαι 

από ςξ site) και απξρςξλή ρςα γοατεία 

ςηπ ΕΔΕΕ 

 

ΕΔΕΕ 

Υπεοείδξσ 7, 105 58 Αθήμα, 

σπόφη Γοαμμαςείαπ Ermis Awards          

 

ΒΗΜΑ 5 

 

Ενότληρη ςελώμ ρσμμεςξυήπ Με επιςαγή ημέοαπ, μεςοηςά, ή καςάθερη ρςξ 

λξγαοιαρμό ςηπ ΕΔΕΕ 

 

Σέλη σμμεςξυήπ 
 

 

Διατημιρςικέπ Tαιμίεπ  

€ 250 

Kαςαυχοίρειπ 

Pαδιξτχμικά Mημύμαςα 

Yπαίθοιεπ Διατημίρειπ 

Ποξραομξγή / Ενέλινη Διεθμξύπ Concept 

ειοέπ έογχμ € 450  

 

Υπάουει ποξραύνηρη 100% ρςξ αμςίρςξιυξ ςέλξπ ρσμμεςξυήπ για κάθε μεμξμχμέμη ρσμμεςξυή, ρε πεοίπςχρη 

πξσ ρσμμεςέυει ρςξ διαγχμιρμό, και χπ μέοξπ ρειοάπ έογχμ, ή χπ μέοξπ καμπάμιαπ ρςημ εμόςηςα Campaigns.  

 

Όλα ςα παοαπάμχ πξρά επιβαούμξμςαι με ΥΠΑ. 

 

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 

 

Ποξρξυή. Η καςάθερη θα ποέπει μα αμαγοάτει ςημ επχμσμία ςηπ εςαιοίαπ ρςημ ξπξία θα εκδξθεί ςξ 

αμςίρςξιυξ ςιμξλόγιξ. 

file://SERVER/heaven/Final--Ermis%20Awards/Final--ERMIS%20AWARDS%202016/Κανονισμοί/Ermis%20Ad/www.ermisawards.gr
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Kλίμακεπ Eκπςώρεχμ 
 

Σςημ Eμόςηςα Ermis Ad για ρσμμεςξυέπ ρσμξλικήπ καθαοήπ ανίαπ, ποξ ΦΠΑ: 

¬ μεςανύ €5.001 και €10.000 παοέυεςαι έκπςχρη 5% 

¬ μεςανύ €10.001 και €15.000 έκπςχρη 10% 

¬ και από €15.001 και πάμχ, έκπςχρη 15% 

 

Οι εκπςώρειπ ιρυύξσμ μόμξ για ςα μέλη ςηπ ΕΔΕΕ.  

 

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. 

 

Επιςοξπέπ  

 

Live Kοιςικέπ  Eπιςοξπέπ 

¬ Διατημιρςικέπ Σαιμίεπ / Διεθμέπ Concept  

Τξσλάυιρςξμ 11 μέλη με απαοςία ςα 9 μέλη  

¬ Καςαυχοίρειπ / Ραδιξτχμικά Μημύμαςα / Τπαίθοιεπ Διατημίρειπ  

Τξσλάυιρςξμ 11 μέλη με απαοςία ςα 9 μέλη  

 

Online Kοιςική Eπιςοξπή  

Τξσλάυιρςξμ 30 κοιςέπ θα βαθμξλξγήρξσμ online ςα Finalists ςηπ εμόςηςαπ.  

 

Επιςοξπή Εμρςάρεχμ 

Για ςημ Εμόςηςα Ermis Ad, 9μελήπ Επιςοξπή Εμρςάρεχμ με απαοςία 7 μέλη, απξςελξύμεμη από ςξμ Ποόεδοξ 

ςηπ Οογαμχςικήπ Επιςοξπήπ Ermis Awards, 2 μέλη ςηπ Οογαμχςικήπ Επιςοξπήπ Ermis Awards και μέλη ςηπ 

Διξικξύραπ Επιςοξπήπ ςξσ Τξμέα Διατήμιρηπ ςηπ EΔEE. 

 

 

ςάδια Κοίρηπ & Βαθμξλόγηρη  

 

Η διαδικαρία ανιξλόγηρηπ έυει ςέρρεοα ρςάδια κοίρηπ: 

 

Ποώςξ ςάδιξ Κοίρηπ: 

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.  

Ειδικά για ςημ καςηγξοία Διατημιρςικέπ Ταιμίεπ, ςα Ermis Finalist σπξλξγίζξμςαι νευχοιρςά για ςα 

σπξβληθέμςα έογα ρςξ «TV / Cinema» και ρςξ «Digital Video» και χπ μέγιρςξ πξρξρςό ξοίζεςαι ςξ 33% ςχμ 

αουικώμ ρσμμεςξυώμ ρε κάθε έμα από ασςά. 
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Δεύςεοξ ςάδιξ Κοίρηπ: 

Αμακηούρρξμςαι ςα βοαβεία Ermis Bronze, Ermis Silver και Ermis Gold από ςξ ρύμξλξ ςχμ Ermis Finalist, 

μέρχ ςχμ ενήπ κοιςικώμ επιςοξπώμ: 

 

1. Live Κοιςική Επιςοξπή 

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 Κοιςική Επιςοξπή  

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.  

 

Σοίςξ ςάδιξ Κοίρηπ: 

Σςημ Eμόςηςα Ermis Ad απξμέμξμςαι ρσμξλικά 4 βοαβεία Grand Ermis δηλαδή από 1 ρε κάθε μία εκ ςχμ 4 

καςηγξοιώμ, Διατημιρςικέπ Tαιμίεπ, Kαςαυχοίρειπ, Pαδιξτχμικά Mημύμαςα και Yπαίθοιεπ Διατημίρειπ. Τα 

Grand Ermis αμακηούρρξμςαι μεςανύ ςχμ έογχμ πξσ βοαβεύςηκαμ, με Ermis Gold μεςά από ρσζήςηρη και 

μσρςική φητξτξοία από ςη Live Eπιςοξπή. Εναιοξύμςαι ςα έογα πξσ έλαβαμ Ermis Gold ρςιπ Ομάδεπ 

«Ασςξδιατήμιρη» και «Κξιμχμικά Μημύμαςα» και ρςημ καςηγξοία «Ποξραομξγή/Ενέλινη Διεθμξύπ 

Concept», καθώπ και όλα ςα έογα πξσ ατξοξύμ ασςξδιατήμιρη ή κξιμχμικό μήμσμα. 

 

 

Σέςαοςξ ςάδιξ ςηπ διαδικαρίαπ:  

Αμακηούρρξμςαι ξι διακοίρειπ Advertising Agency of the Τear & Client of the Year.   


