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 Καςηγξοίεπ  
 

 

Digital Campaigns 
 

Καμπάμιεπ πξσ ςξ κξιμό βιώμει φητιακά, νεκιμξύμ από online πλαςτόομεπ και υοηριμξπξιξύμ με 
δημιξσογικό ςοόπξ ςιπ ρυεςικέπ ςευμξλξγίεπ για μα παοξσριάρξσμ ςα μημύμαςα εμόπ brand. 

 

Κοιςήοια βοάβεσρηπ είμαι η δημιξσογικόςηςα και ποχςξςσπία ςηπ ρσμξλικήπ ιδέαπ (30%) η 
σλξπξίηρη ςηπ κάθε επιμέοξσπ εκςέλερηπ (30%), η ρςοαςηγική ρκέφη (20%), αλλά και ςα 

απξςελέρμαςα (20%) πξσ απξδεικμύξσμ όςι η καμπάμια ήςαμ επιςσυημέμη. 

 
Διαγχμίζξμςαι καμπάμεπ πξσ έυξσμ υοηριμξπξιήρει ςξσλάυιρςξμ δύξ διατξοεςικέπ digital 

εκςελέρειπ (π.υ 1 website, 1 online video, 1 online ad, 1 social post, κ.α.). 
  
Σξ ίδιξ έογξ μπξοεί μα διαγχμιρςεί μόμξ ρε μία από ςιπ παοακάςχ ξμάδεπ. 

 

Υπξρςηοικςικό Υλικό 

Food 
Δμδεικςικά: λάδια, βξύςσοα, μαογαοίμεπ, αλλαμςικά, ράλςρεπ, μαγιξμέζεπ, ζσμαοικά, φχμιά, 

αοςξρκεσάρμαςα, κξμρέοβεπ, καςεφσγμέμα ςοότιμα, έςξιμα ταγηςά, γαλακςξκξμικά και 
ςσοξκξμικά ποξψόμςα, δημηςοιακά, μπιρκόςα, ρξκξλαςξειδή, ςξύοςεπ, γλσκίρμαςα, καοαμέλεπ, 

ςρίυλεπ, κάθε είδξσπ ρμακ, κοξσαράμ, παςαςάκια, παγχςά 

 

Υπξυοεχςικά: 
• Key Visual 

  jpeg 516υ516 px RGB 

 

• Παοξσρίαρη Σσμμεςξυήπ 

  (ρσμπληοχμέμξ word template) 

 

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 

 

*Προσοχή: Εάμ το video υπερβαίμει 

τημ μέγιστη διάρκεια, η επιτροπή θα 

εκτεθεί στα 3 πρώτα λεπτά και μετά 

το βίμτεο θα διακοπεί. 

 

Drinks 
Δμδεικςικά: ξσίρκι, ςζιμ, βόςκα, μπίοεπ, κοαριά, RTDs, κατέπ, υσμξί, αμαφσκςικά, εμτιαλχμέμα 

μεοά, ςράι, οξτήμαςα 

Consumer Products & Retail Spaces 
Δμδεικςικά: καλλσμςικά, αοώμαςα, ραμπξσάμ, κοέμεπ μαλλιώμ, βατέπ μαλλιώμ, κοέμεπ 
ρώμαςξπ, ρεοβιέςεπ, παιδικέπ πάμεπ, ραπξύμια, ξδξμςόκοεμεπ, διαλύμαςα, υαοςιά σγείαπ, 

υαοςξμάμςιλα, αμαλγηςικά, βιςαμιμξύυα ρκεσάρμαςα, τσςικέπ ίμεπ, καοαμέλεπ λαιμξύ, 

έμπλαρςοα, ποξτσλακςικά, νσοιρςικέπ μηυαμέπ, νσοατάκια, ςερς εγκσμξρύμηπ, άλλα ποξψόμςα 

ταομακείξσ, είδη πεοιπξίηρηπ ζώχμ, οξύυα αμδοικά, γσμαικεία ή παιδικά, πιςζάμεπ, 
ερώοξσυα, σπξδήμαςα, αθληςικά σπξδήμαςα, αθληςικά είδη και οξσυιρμόπ, οξλόγια, 

κξρμήμαςα, δεομάςιμα είδη, ξπςικά είδη, είδη ςανιδίξσ, καθαοιρςικά, απξοοσπαμςικά, 

αοχμαςικά υώοξσ, εμςξμξαπχθηςικά, υαοςιά κξσζίμαπ, βατέπ σπξδημάςχμ, υοώμαςα, 
βξύοςρεπ, ασςξκόλληςα, ρκξύπεπ, ρτξσγγαοίρςοεπ, ραμίδεπ ριδεοώμαςξπ, μικοξρσρκεσέπ, 

λεσκέπ ρσρκεσέπ, μαύοεπ ρσρκεσέπ, ηλεκςοικά είδη, μπαςαοίεπ (εκςόπ ασςξκιμήςξσ), έπιπλα και 

ρςξλιρμόπ ρπιςιξύ, κλιμαςιρςικά, καρέςεπ ήυξσ και εικόμαπ, CDs, DVDs, βιμςεξκάμεοεπ, 
τχςξγοατικέπ μηυαμέπ και τιλμ, τχςιρςικά, εογαλεία, έπιπλα κήπξσ, διακξρμηςικά, 

ρσρςήμαςα αρταλείαπ, θεομαμςικά, λεσκά είδη, υαλιά, δξμικά σλικά, έπιπλα γοατείξσ, 

αμαλώριμα είδη γοατείξσ, σπξλξγιρςέπ, κιμηςά ςηλέτχμα, tablets, hardware, software, 

καςαρςήμαςα, πξλσκαςαρςήμαςα, ερςιαςόοια γοήγξοηπ ερςίαρηπ, αλσρίδεπ ερςιαςξοίχμ, 
κατεςέοιεπ, ιμρςιςξύςα ξμξοτιάπ, κξμμχςήοια, καςαρςήμαςα καλλσμςικώμ, ταομακεία, 

πξλσκαςαρςήμαςα, supermarkets, online αγξοέπ, δημξποαρίεπ 

Automotive & Related Products 
Δμδεικςικά: ασςξκίμηςα, ςζιπ, μηυαμέπ, μηυαμξκίμηςα ξυήμαςα, αμςαλλακςικά, εμξικιάρειπ 

ασςξκιμήςχμ, επιρκεσέπ, ρσρςήμαςα navigation, πεςοελαιξειδή, καύριμα, λιπαμςικά και ρυεςικά 
ποξψόμςα και σπηοερίεπ 

Financial & Insurance Services & Products 
Δμδεικςικά: ςοαπεζικά ποξψόμςα ή σπηοερίεπ, αρταλιρςικά ποξψόμςα ή σπηοερίεπ, πιρςχςικέπ 

κάοςεπ, επεμδύρειπ, ακίμηςα, leasing, δάμεια, επεμδσςικά ποξψόμςα, αρτάλειεπ ζχήπ, 

αρτάλειεπ ασςξκιμήςξσ 

Travel, Tourism, Entertainment & Leisure 
Δμδεικςικά: ςανίδια, ςανιδιχςικξί ποξξοιρμξί, ςανιδιχςικά ποακςξοεία, νεμξδξυεία, εςαιοίεπ 

εμξικίαρηπ ασςξκιμήςχμ, παιδικά παιυμίδια, παιυμίδια για εμήλικεπ, ηλεκςοξμικά παιυμίδια, 

ςσυεοά παιυμίδια, λαυεία, γσμμαρςήοια, κέμςοα φσυαγχγίαπ, υώοξι αμαφσυήπ, catering, 
θεμαςικά πάοκα, ςαιμίεπ, κιμημαςξγοάτξι, θέαςοα, μξσρεία, πξδήλαςα, αεοξπξοικέπ εςαιοίεπ, 

μασςιλιακέπ εςαιοίεπ, μέρα ρσγκξιμχμίαπ 
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Commercial Public Services 
Δμδεικςικά: Σηλεπικξιμχμίεπ, ISPs, καςάλξγξι & εσοεςήοια, ςαυσδοξμεία, εμέογεια, ύδοεσρη, 
δημόριεπ αουέπ – τξοείπ και ξογαμιρμξί, εκπαίδεσρη, ιαςοική, θεοαπεσςήοια 

Sponsorships, Cultural Events & CSR  
Δμδεικςικά: πξλιςιρςικέπ και αθληςικέπ εκδηλώρειπ, υξοηγίεπ, εμέογειεπ CSR 

Charities, Public Awareness Messages 
ιδούμαςα με κξιμχτελή ρκξπό καθώπ και κάθε είδξσπ εμέογεια πξσ έυει χπ ρςόυξ ςημ 

εσαιρθηςξπξίηρη ςξσ κξιμξύ για έμα κξιμχμικό ρκξπό 

Corporate Image 
ampaigns με ρςόυξ ςηπ βελςίχρη ςηπ εςαιοικήπ εικόμαπ ςηπ εκάρςξςε επιυείοηρηπ  

 

 

Social Media 
 

Δμέογειεπ πξσ έυξσμ social δημιξσογική ρκέφη ρςξ επίκεμςοό ςξσπ και δεμ απξςελξύμ απλά ςημ 

επέκςαρη μιαπ καμπάμιαπ ρςα Social Media. Θα ποέπει μα παοξσριαρςεί πώπ ςα επίπεδα 

εμπλξκήπ ςξσ κξιμξύ, η διάδξρη ςξσ μημύμαςξπ με social ςοόπξ και η δημιξσογική υοήρη ςχμ 
κξιμχμικώμ δικςύχμ, έτεοαμ επιςσυημέμα απξςελέρμαςα. 

  

Μια ρειοά από κοιςήοια θα λητθξύμ σπόφη καςά ςη διάοκεια ςηπ ανιξλόγηρηπ ςχμ έογχμ, 
ρςαθμιρμέμα με ςξμ παοακάςχ ςοόπξ: Ιδέα 30%, Σςοαςηγική 20%, Υλξπξίηρη 20% και 

Απξςελέρμαςα 30%. 

 

Σξ ίδιξ έογξ μπξοεί μα διαγχμιρςεί ρε μέυοι ςέρρεοιπ από ςιπ παοακάςχ ξμάδεπ. 
 

Υπξρςηοικςικό Υλικό 

Response / Real-Time Activity  
Social media εμέογειεπ πξσ υοηριμξπξιξύμ ςιπ πλαςτόομεπ κξιμχμικήπ δικςύχρηπ με ρςόυξ μα 

απαμςήρξσμ ρε ποαγμαςικά γεγξμόςα, κοίρειπ, ή άλλεπ δοαρςηοιόςηςεπ, με ςοόπξ δημιξσογικό 

ώρςε μα ποξκαλέρξσμ ςξ κξιμό μα ςιπ μξιοαρςεί.  

 
Δεμ πεοιλαμβάμει εμέογειεπ seasonal marketing (πυ Χοιρςξύγεμμα, Απξκοιέπ, Black Friday) 

 

Υπξυοεχςικά: 
• Key Visual 

  jpeg 516υ516 px RGB 

 

• Παοξσρίαρη Σσμμεςξυήπ 

  (ρσμπληοχμέμξ word template) 
 

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 

 

*Προσοχή: Εάμ το video υπερβαίμει 

τημ μέγιστη διάρκεια, η επιτροπή θα 

εκτεθεί στα 3 πρώτα λεπτά και μετά 

το βίμτεο θα διακοπεί. 

 

Innovative Use of Social or Community 
Δημιξσογική υοήρη μιαπ ρσγκεκοιμέμηπ πλαςτόομαπ social media. Η δημιξσογική ιδέα θα 
ποέπει μα είμαι ρυεδιαρμέμη με ςέςξιξ ςοόπξ, ώρςε μα λειςξσογεί μόμξ ρςξ ρσγκεκοιμέμξ μέρξ 

για ςξ ξπξίξ έυει δημιξσογηθεί. Θα κοιθεί η ποχςξςσπία, αλλά και η ρςοαςηγική ρκέφη και η 

εύρςξυη μεςατξοά ςξσ brand μημύμαςξπ ρςξ κξιμό. 

User Generated Content   
Social εμέογειεπ πξσ έυξσμ ρυεδιαρςεί με ρκξπό μα εμπλένξσμ ςξσπ υοήρςεπ εμόπ community, 

ώρςε μα γίμξσμ creators και μα διαδώρξσμ ξι ίδιξι ςξ μήμσμα ςξσ brand μέρα από ςημ 

παοαγχγή πεοιευξμέμξσ. Θα ρσμεκςιμηθεί η δημιξσογική ανιξπξίηρη ςξσ παοαγόμεμξσ 
πεοιευξμέμξσ ςχμ υοηρςώμ. 

Community Building / Management 
Δμέογειεπ μιαπ μάοκαπ ρςα social media, ρυεδιαρμέμεπ με ρςόυξ μα εμπλένξσμ, μα υςίρξσμ ή μα 

διαςηοήρξσμ μια online κξιμόςηςα. Θα ενεςαρςξύμ ςα επίπεδα engagement, ςξ πξρξρςό ςχμ 

εμεογώμ υοηρςώμ και η ρςόυεσρη ςηπ ρσζήςηρηπ αμά κξιμό. 

Audience Targeting / Engagement Strategies 
Δμέογειεπ ρςα Social Media, ειδικά ρυεδιαρμέμεπ για ρσγκεκοιμέμα κξιμά (Communities, Groups 

κλπ), πξσ όμχπ βαρίζξμςαι ρςη υοήρη Social Insights, όπχπ ρσμπεοιτξοά, εμδιατέοξμςα, geo-
location κλπ.  Οι εμέογειεπ μπξοξύμ μα πεοιλαμβάμξσμ, αλλά δεμ πεοιξοίζξμςαι ρε native 

advertising & programmatic campaigns. Καςά ςημ ανιξλόγηρη ςχμ έογχμ, θα λητθεί σπόφη από 

ςημ κοιςική επιςοξπή η ποξρχπξπξίηρη ςχμ μημσμάςχμ, για ςξ κξιμό πξσ ρςξυεύει η εμέογεια.  



 
 

 
3 

 

Social Data & Insight  
Καμπάμιεπ ρςα Social Media όπξσ μέρα από ςη υοήρη Data & Insights καςατέομξσμ μα 

ποξρελκύρξσμ ή μα βελςιώρξσμ ςη ρυέρη με έμα ρσγκεκοιμέμξ κξιμό ή έμα community. Η 

κοιςική επιςοξπή θα λάβει σπόφη ςηπ Insights πξσ ποξέκσφαμ από ςη ρςοαςηγική αμάλσρη 

Social Data / Analytics. 

 
Social Purpose  
Καμπάμιεπ ρςα Social Media πξσ έυξσμ ρυεδιαρςεί με ρςόυξ μα εμπλένξσμ ςξσπ καςαμαλχςέπ με 
κάπξιξ κξιμχμικό ρκξπό. Οι ρσμμεςξυέπ θα ποέπει μα επιδείνξσμ πχπ ξι αουέπ και ξι ανίεπ ςξσ 

brand εμαομξμίζξμςαι με ασςόμ. Μπξοξύμ μα πεοιλαμβάμξσμ, αλλά δεμ πεοιξοίζξμςαι ρε, μη 

κεοδξρκξπικέπ εμέογειεπ CSR. 

Social Behaviour & Cultural Insight  
Καμπάμιεπ πξσ έυξσμ εμπμεσρςεί από έμα ρσγκεκοιμέμξ κξιμό / community και βαρίρςηκαμ ρε 
μια αμαγμχοίριμη κξιμχμική ρσμπεοιτξοά.       

 

 

 

Influencers Marketing   
 

Δμέογειεπ πξσ κάμξσμ δημιξσογική και ποχςόςσπη ανιξπξίηρη influencers για μα 
επικξιμχμήρξσμ ςξ μήμσμα εμόπ brand. Θα κοιθεί η δημιξσογική ρκέφη ρςημ επιλξγή και 

ανιξπξίηρη ςξσ influencer, καθώπ και η απήυηρη πξσ είυε ρςξ ρςξυεσμέμξ κξιμό. 

 
Μια ρειοά από κοιςήοια θα λητθξύμ σπόφη καςά ςη διάοκεια ςηπ ανιξλόγηρηπ ςχμ έογχμ, 

ρςαθμιρμέμα με ςξμ παοακάςχ ςοόπξ: Ιδέα 30%, Σςοαςηγική 20%, Υλξπξίηρη 20% και 

Απξςελέρμαςα 30%. 
 

Σξ ίδιξ έογξ μπξοεί μα διαγχμιρςεί μόμξ ρε μία από ςιπ παοακάςχ ξμάδεπ. 

 

Υπξρςηοικςικό Υλικό 

FMCG 
Δμδεικςικά: λάδια, βξύςσοα, μαογαοίμεπ, αλλαμςικά, ράλςρεπ, μαγιξμέζεπ, ζσμαοικά, φχμιά, 

αοςξρκεσάρμαςα, κξμρέοβεπ, καςεφσγμέμα ςοότιμα, έςξιμα ταγηςά, γαλακςξκξμικά και 

ςσοξκξμικά ποξψόμςα, δημηςοιακά, μπιρκόςα, ρξκξλαςξειδή, ςξύοςεπ, γλσκίρμαςα, καοαμέλεπ, 
ςρίυλεπ, κάθε είδξσπ ρμακ, κοξσαράμ, παςαςάκια, παγχςά, ξσίρκι, ςζιμ, βόςκα, μπίοεπ, κοαριά, 

RTDs, κατέπ, υσμξί, αμαφσκςικά, εμτιαλχμέμα μεοά, ςράι, οξτήμαςα  

 

Υπξυοεχςικά: 
• Key Visual 

  jpeg 516υ516 px RGB 

 

• Παοξσρίαρη Σσμμεςξυήπ 

  (ρσμπληοχμέμξ word template) 

 

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 

 

*Προσοχή: Εάμ το video υπερβαίμει 

τημ μέγιστη διάρκεια, η επιτροπή θα 

εκτεθεί στα 3 πρώτα λεπτά και μετά 

το βίμτεο θα διακοπεί. 

Consumer Goods  
Δμδεικςικά: καλλσμςικά, αοώμαςα, ραμπξσάμ, κοέμεπ μαλλιώμ, βατέπ μαλλιώμ, κοέμεπ 

ρώμαςξπ, ρεοβιέςεπ, παιδικέπ πάμεπ, ραπξύμια, ξδξμςόκοεμεπ, διαλύμαςα, υαοςιά σγείαπ, 

υαοςξμάμςιλα, αμαλγηςικά, βιςαμιμξύυα ρκεσάρμαςα, τσςικέπ ίμεπ, καοαμέλεπ λαιμξύ, 
έμπλαρςοα, ποξτσλακςικά, νσοιρςικέπ μηυαμέπ, νσοατάκια, ςερς εγκσμξρύμηπ, άλλα ποξψόμςα 

ταομακείξσ, είδη πεοιπξίηρηπ ζώχμ, οξύυα αμδοικά, γσμαικεία ή παιδικά, πιςζάμεπ, 

ερώοξσυα, σπξδήμαςα, αθληςικά σπξδήμαςα, αθληςικά είδη και οξσυιρμόπ, οξλόγια, 
κξρμήμαςα, δεομάςιμα είδη, ξπςικά είδη, είδη ςανιδίξσ, καθαοιρςικά, απξοοσπαμςικά, 

αοχμαςικά υώοξσ, εμςξμξαπχθηςικά, υαοςιά κξσζίμαπ, βατέπ σπξδημάςχμ, υοώμαςα, 

βξύοςρεπ, ασςξκόλληςα, ρκξύπεπ, ρτξσγγαοίρςοεπ, ραμίδεπ ριδεοώμαςξπ, μικοξρσρκεσέπ, 
λεσκέπ ρσρκεσέπ, μαύοεπ ρσρκεσέπ, ηλεκςοικά είδη, μπαςαοίεπ (εκςόπ ασςξκιμήςξσ), έπιπλα και 

ρςξλιρμόπ ρπιςιξύ, κλιμαςιρςικά, καρέςεπ ήυξσ και εικόμαπ, CDs, DVDs, βιμςεξκάμεοεπ, 

τχςξγοατικέπ μηυαμέπ και τιλμ, τχςιρςικά, εογαλεία, έπιπλα κήπξσ, διακξρμηςικά, 

ρσρςήμαςα αρταλείαπ, θεομαμςικά, λεσκά είδη, υαλιά, δξμικά σλικά, έπιπλα γοατείξσ, 
αμαλώριμα είδη γοατείξσ, σπξλξγιρςέπ, κιμηςά ςηλέτχμα, tablets, hardware, software, 

καςαρςήμαςα, πξλσκαςαρςήμαςα, ερςιαςόοια γοήγξοηπ ερςίαρηπ, αλσρίδεπ ερςιαςξοίχμ, 

κατεςέοιεπ, ιμρςιςξύςα ξμξοτιάπ, κξμμχςήοια, καςαρςήμαςα καλλσμςικώμ, ταομακεία, 
πξλσκαςαρςήμαςα, supermarket, ασςξκίμηςα, ςζιπ, μηυαμέπ, μηυαμξκίμηςα ξυήμαςα, 

αμςαλλακςικά, εμξικιάρειπ ασςξκιμήςχμ, επιρκεσέπ, ρσρςήμαςα navigation, πεςοελαιξειδή, 

καύριμα, λιπαμςικά και ρυεςικά ποξψόμςα. 
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Services  
Δμδεικςικά: ςοαπεζικά ποξψόμςα ή σπηοερίεπ, αρταλιρςικά ποξψόμςα ή σπηοερίεπ, πιρςχςικέπ 

κάοςεπ, επεμδύρειπ, ακίμηςα, leasing, δάμεια, επεμδσςικά ποξψόμςα, αρτάλειεπ ζχήπ, 
αρτάλειεπ ασςξκιμήςξσ, ςανίδια, ςανιδιχςικξί ποξξοιρμξί, ςανιδιχςικά ποακςξοεία, νεμξδξυεία, 

εςαιοίεπ εμξικίαρηπ ασςξκιμήςχμ, παιδικά παιυμίδια, παιυμίδια για εμήλικεπ, ηλεκςοξμικά 

παιυμίδια, ςσυεοά παιυμίδια, λαυεία, γσμμαρςήοια, κέμςοα φσυαγχγίαπ, υώοξι αμαφσυήπ, 

catering, θεμαςικά πάοκα, ςαιμίεπ, κιμημαςξγοάτξι, θέαςοα, μξσρεία, αεοξπξοικέπ εςαιοίεπ, 
μασςιλιακέπ εςαιοίεπ, μέρα ρσγκξιμχμίαπ, ςηλεπικξιμχμίεπ, ISPs, καςάλξγξι & εσοεςήοια, 

ςαυσδοξμεία, εμέογεια, ύδοεσρη, δημόριεπ αουέπ – τξοείπ και ξογαμιρμξί, εκπαίδεσρη, ιαςοική, 

θεοαπεσςήοια, πξλιςιρςικέπ και αθληςικέπ εκδηλώρειπ, υξοηγίεπ, εμέογειεπ CSR, πξλιςιρςικέπ 
και αθληςικέπ εκδηλώρειπ, υξοηγίεπ, εμέογειεπ CSR.     

 

 

 

 

Social Content Marketing 
Δμέογειεπ με social δημιξσογική ρκέφη ρςξ επίκεμςοό ςξσπ, πξσ υοηριμξπξίηραμ πεςσυημέμα 
πεοιευόμεμξ για μα εμπλένξσμ ςξ ρςξυεσμέμξ κξιμό μέρα από ςιπ πλαςτόομεπ κξιμχμικήπ 

δικςύχρηπ. Θα ποέπει μα παοξσριαρςεί πώπ ςα επίπεδα εμπλξκήπ ςξσ κξιμξύ και η διάδξρη ςξσ 

μημύμαςξπ με social ςοόπξ έτεοαμ απξςελέρμαςα. Μια ρειοά από κοιςήοια θα λητθξύμ σπόφη 

καςά ςη διάοκεια ςηπ ανιξλόγηρηπ ςχμ έογχμ, ρςαθμιρμέμα με ςξμ παοακάςχ ςοόπξ: Ιδέα 30%, 
Σςοαςηγική 20%, Υλξπξίηρη 20% και Απξςελέρμαςα 30%.  
 

Σξ ίδιξ έογξ μπξοεί μα διαγχμιρςεί μόμξ ρε μία από ςιπ παοακάςχ ξμάδεπ. 

Υπξρςηοικςικό Υλικό 

Content Placement  
Πεοιευόμεμξ και ρςοαςηγική ρύμςανηπ και ςξπξθέςηρηπ πεοιευξμέμξσ ρςα social media. Η 

ρςοαςηγική ςξπξθέςηρη και ςξ curation ςξσ πεοιευξμέμξσ, ξπξιαδήπξςε μξοτήπ εκςόπ από 

video, με ρκξπό μα ξδηγήρει ή εμιρυύρει μια καμπάμια ρςα social media. 

 

Υπξυοεχςικά: 

• Key Visual 

  jpeg 516υ516 px RGB 

 

• Video 

  (URL) 

 

• Παοξσρίαρη Σσμμεςξυήπ 

  (ρσμπληοχμέμξ word template) 

 

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 

 

*Προσοχή: Εάμ το video υπερβαίμει 

τημ μέγιστη διάρκεια, η επιτροπή θα 

εκτεθεί στα 3 πρώτα λεπτά και μετά 

το βίμτεο θα διακοπεί. 

Social Video / Durable 
Μεμξμχμέμξ online video πξσ έυει δημιξσογηθεί ειδικά για υοήρη ρε online μέρα με ρςόυξ ςημ 

διάδξρη μέρχ εσοείαπ μξοτήπ sharing και Social Interaction. Σα views ςξσ video θα 

ρσμσπξλξγιρςξύμ ρςα απξςελέρμαςα. Δμδεικςικά: 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. 

Social Video / Non Durable 
Μεμξμχμέμξ online video πξσ έυει δημιξσογηθεί ειδικά για υοήρη ρε online μέρα με ρςόυξ ςημ 
διάδξρη μέρχ εσοείαπ μξοτήπ sharing και Social Interaction. Σα views ςξσ video θα 

ρσμσπξλξγιρςξύμ ρςα απξςελέρμαςα. Δμδεικςικά: 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. 
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Social Video / Services 
Μεμξμχμέμξ online video πξσ έυει δημιξσογηθεί ειδικά για υοήρη ρε online μέρα με ρςόυξ ςημ 

διάδξρη μέρχ εσοείαπ μξοτήπ sharing και Social Interaction. Σα views ςξσ video θα 

ρσμσπξλξγιρςξύμ ρςα απξςελέρμαςα. Δμδεικςικά: ςοάπεζεπ, αρταλιρςικέπ εςαιοίεπ, leasing, 
ρσγυχμεύρειπ εςαιοιώμ, ειραγχγέπ ρςξ Φοημαςιρςήοιξ, καςάλξγξι σπηοεριώμ επαγγελμαςιώμ, 

εςαιοίεπ διαμξμώμ και μεςατξοώμ, εςαιοίεπ security, αεοξδοόμια, αεοξπξοικέπ εςαιοίεπ, 

μασςιλιακέπ εςαιοίεπ, ςανιδιχςικά γοατεία, σπηοερίεπ ξδικήπ βξήθειαπ, ρυξλέπ, εςαιοίεπ 
πεςοελαιξειδώμ, ρσγκξιμχμίεπ.  

 

Social Video Series 
ειοά από videos πξσ έυξσμ δημιξσογηθεί ειδικά για υοήρη ρε online μέρα με ρςόυξ ςημ 

διάδξρη μέρχ εσοείαπ μξοτήπ sharing και Social Interaction. Σα views ςχμ videos θα 

ρσμσπξλξγιρςξύμ ρςα απξςελέρμαςα. 

 

Digitally Led Integrated Campaigns 
Digital-first καμπάμιεπ με πξλλαπλή υοήρη μέρχμ, online και offline. Σα offline μέρα θα ποέπει 

είςε μα ξδηγξύμ είςε μα βξηθξύμ ςημ εκςέλερη μιαπ digital καμπάμιαπ. Οι ρσμμεςξυέπ θα ποέπει 

μα δείυμξσμ πώπ ςα διατξοεςικά μέρα σπξρςήοιναμ με ποχςόςσπξ ςοόπξ καθέμα νευχοιρςά ςξ 
μήμσμα ςξσ brand. 
 

Μια ρειοά από κοιςήοια θα λητθξύμ σπόφη καςά ςη διάοκεια ςηπ ανιξλόγηρηπ ςχμ έογχμ, 
ρςαθμιρμέμα με ςξμ παοακάςχ ςοόπξ: Ιδέα 40%, Σςοαςηγική 20%, Υλξπξίηρη 20% και 

Απξςελέρμαςα 20%. 

Υπξρςηοικςικό Υλικό 

Consumer Goods 

 

Υπξυοεχςικά: 

• Key Visual 

  jpeg 516υ516 px RGB 

 

• Παοξσρίαρη Σσμμεςξυήπ 

  (ρσμπληοχμέμξ word template) 
 

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 

 

*Προσοχή: Εάμ το video υπερβαίμει 

τημ μέγιστη διάρκεια, η επιτροπή θα 
εκτεθεί στα 3 πρώτα λεπτά και μετά 

το βίμτεο θα διακοπεί. 
 

Services, Corporate Image & Sponsorships 
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Ποξραομξγή / Ενέλινη Διεθμξύπ Concept 
Έογα Δ. Concept δεμ έυξσμ δικαίχμα ρσμμεςξυήπ ρε άλλη Καςηγξοία / Ομάδα. Υπξρςηοικςικό Υλικό 

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 Δλλάδα. Δεμ θεχοείςαι διεθμέπ concept μια διεθμήπ ρςοαςηγική καςεύθσμρη, 
όπχπ για παοάδειγμα έμα slogan. 
 
Η σπξβάλλξσρα εςαιοία θα ποέπει απαοαίςηςα μα καςαθέςει σλικό από ςξ ενχςεοικό 
ποξκειμέμξσ μα είμαι εμταμήπ η διατξοξπξίηρη ςηπ ελλημικήπ εκδξυήπ. 

 

Υπξυοεχςικά: 

• Key Visual 

  jpeg 516υ516 px RGB 

 

• Παοξσρίαρη Σσμμεςξυήπ 

  (ρσμπληοχμέμξ word template) 

 

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 
 

*Προσοχή: Εάμ το video υπερβαίμει τημ 
μέγιστη διάρκεια, η επιτροπή θα εκτεθεί 
στα 3 πρώτα λεπτά και μετά το βίμτεο θα 
διακοπεί. 

 

Ασςξδιατήμιρη 
Μια ρειοά από κοιςήοια θα λητθξύμ σπόφη καςά ςη διάοκεια ςηπ ανιξλόγηρηπ ςχμ έογχμ, 
ρςαθμιρμέμα με ςξμ παοακάςχ ςοόπξ: Ιδέα 40%, Σςοαςηγική 20%, Υλξπξίηρη 20% και 

Απξςελέρμαςα 20%. 

 

Έογα Ασςξδιατήμιρηπ δεμ έυξσμ δικαίχμα ρσμμεςξυήπ ρε άλλη Καςηγξοία / Ομάδα. 

Υπξρςηοικςικό Υλικό 

Διαγχμίζξμςαι όλεπ ξι εμέογειεπ ασςξδιατήμιρηπ, αμεναοςήςξσ είδξσπ και καμαλιξύ. 

 

Υπξυοεχςικά: 

• Key Visual 

  jpeg 516υ516 px RGB 
 

• Παοξσρίαρη Σσμμεςξυήπ 

  (ρσμπληοχμέμξ word template) 
 

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 

 

*Προσοχή: Εάμ το video υπερβαίμει τημ 

μέγιστη διάρκεια, η επιτροπή θα εκτεθεί 

στα 3 πρώτα λεπτά και μετά το βίμτεο θα 

διακοπεί. 
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Small Budget 
Μια ρειοά από κοιςήοια θα λητθξύμ σπόφη καςά ςη διάοκεια ςηπ ανιξλόγηρηπ ςχμ έογχμ, 

ρςαθμιρμέμα με ςξμ παοακάςχ ςοόπξ: Ιδέα 40%, Σςοαςηγική 20%, Υλξπξίηρη 20% και 
Απξςελέρμαςα 20%. 

Υπξρςηοικςικό Υλικό 

H καςηγξοία επιβοαβεύει ςιπ δημιξσογικέπ ιδέεπ πξσ παοόλξ ςξ υαμηλό διαθέριμξ 
κξμδύλι, νευώοιραμ και πέςσυαμ ςξσπ ρςόυξσπ ςξσ brand. Ωπ όοιξ αμώςαςξσ 
κξμδσλίξσ ξοίζξμςαι ςα €10.000. H εμέογεια πξσ θα σπξβληθεί δεμ θα ποέπει μα 
απξςελεί μέοξπ μιαπ μεγαλύςεοηπ καμπάμιαπ. 
  
Η σπξβάλλξσρα εςαιοία θα ποέπει μα ρσμπεοιλάβει ρςημ έκθερη ςξμ ςελικό 
ξικξμξμικό απξλξγιρμό (και ςι ασςόπ πεοιλαμβάμει), καθώπ και μα αματέοει πιθαμέπ 
δχοεάμ παοξυέπ ρε είδξπ (π.υ από υξοηγίεπ). 

 

Υπξυοεχςικά: 

• Key Visual 

  jpeg 516υ516 px RGB 
 

• Παοξσρίαρη Σσμμεςξυήπ 

  (ρσμπληοχμέμξ word template) 
 

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 

 

*Προσοχή: Εάμ το video υπερβαίμει τημ 

μέγιστη διάρκεια, η επιτροπή θα εκτεθεί 

στα 3 πρώτα λεπτά και μετά το βίμτεο θα 

διακοπεί. 
 

 

Ποξρξυή: 
 

- ΟΛΕΣ ξι εμέογειεπ θα ποέπει μα σπξβάλλξμςαι ρε ποαγμαςικό πεοιβάλλξμ και θα ποέπει μα παοαμέμξσμ 

online καςά ςη διάοκεια ςηπ φητξτξοίαπ και μέυοι ςημ ημέοα ςηπ Τελεςήπ Απξμξμήπ ςχμ Βοαβείχμ 

ρςημ εμόςηςα Ermis Digital.  
 

- Καμέμα σπξφήτιξ έογξ δεμ μπξοεί μα αλλάνει ξλξκληοχςικά δξμή, πλξήγηρη και κσοίχπ εμτάμιρη καςά 

ςημ διάοκεια ςηπ φητξτξοίαπ. Δπιςοέπξμςαι αλλαγέπ ή αμαμεώρειπ μόμξ ρςξ καθαοά πληοξτξοιακό / 

ειδηρεξγοατικό πεοιευόμεμξ (κείμεμα / τχςξγοατίεπ).   
  

- Δπειδή ςσυόμ ξλική αλλαγή ςξσ έογξσ ή ςξσ κώδικα ςξσ έογξσ καςά ςη διάοκεια ςηπ φητξτξοίαπ μπξοεί 

μα επηοεάρει ςημ φητξτξοία, ρε ςέςξια πεοίπςχρη η Οογαμχςική Δπιςοξπή έυει ςξ δικαίχμα μα απξρύοει 

εμςελώπ ςξ ρσγκεκοιμέμξ έογξ από ςξμ διαγχμιρμό, υχοίπ ςημ επιρςοξτή ςξσ αμςιςίμξσ ςηπ ρσμμεςξυήπ 

εμημεοώμξμςαπ ςξμ μόμιμξ αομόδιξ ςηπ σπξφητιόςηςαπ.  
 

- ε πεοίπςχρη πξσ επιβάλλεςαι κάπξιξ σπξφήτιξ έογξ μα αλλάνει εμςελώπ ςημ εμτάμιρη ή ςξμ κώδικά ςξσ 

καςά ςημ διάοκεια ςηπ φητξτξοίαπ, ςόςε ποέπει η σπξβάλλξσρα εςαιοία μα κάμει ςιπ παοακάςχ 

εμέογειεπ: μα εμημεοώρει αμέρχπ ςημ διξογάμχρη ρυεςικά με ςημ ποόθερή ασςή, ακξλξύθχπ μα 

ςξπξθεςήρει ΟΛΟ ΣΟ ΠΑΛΙΟ ΔΡΓΟ πξσ ενακξλξσθεί μα είμαι σπξφήτιξ ρε κάπξιξ άλλξ ρημείξ ή directory 

ρςξ server ρςξμ ξπξίξ τιλξνεμείςαι ασςό και μα γμχρςξπξιήρει αμέρχπ ςη μέα διεύθσμρη (url path) ρςημ 

ξπξία βοίρκεςαι ςξ έογξ ώρςε μα εμημεοχθεί η αμάλξγη σπξφητιόςηςα ρςξ site ςξσ Διαγχμιρμξύ.  
 

- ε καμέμα ρημείξ ςηπ έκθερηπ ή ςξσ video δεμ ποέπει μα αματέοεςαι ςξ όμξμα ςηπ σπξβάλλξσραπ ή ςηπ 

διαγχμιζόμεμηπ εςαιοίαπ. 
 

- Η Οογαμχςική Δπιςοξπή 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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Τοόπξπ Υπξβξλήπ Έογχμ 
 

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

 

ΒΗΜΑ 1 

 

σμπλήοχρη ρςξιυείχμ ρσμμεςξυήπ 

 

 

 

ONLINE 
 

ΒΗΜΑ 2 

 

Upload σπξρςηοικςικξύ σλικξύ 

 

ΒΗΜΑ 3 

 

Οοιρςικξπξίηρη ρσμμεςξυήπ/υώμ  

 

ΒΗΜΑ 4 

 

 

Τπξγοατή ςηπ Σσγκεμςοχςικήπ Καςάρςαρηπ 

(όπχπ ασςή εκςσπώμεςαι από ςξ site) και 

απξρςξλή ρςα γοατεία ςηπ ΔΔΔΔ 

 

ΕΔΕΕ 

Τπεοείδξσ 7, 105 58 Αθήμα, 

σπόφη Γοαμμαςείαπ Ermis Awards         

 

ΒΗΜΑ 5 

 

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

λξγαοιαρμό ςηπ ΔΔΔΔ 

 

Τέλη Σσμμεςξυήπ 
 

 

Για ςημ Δμόςηςα Ermis Digital, ςξ ςέλξπ ρσμμεςξυήπ ξοίζεςαι ρε €250 ρσμ ΦΠΑ. 

 

Η ενότληρη ςχμ ςελώμ ρσμμεςξυήπ γίμεςαι με επιςαγή ημέοαπ, μεςοηςά, ή καςάθερη ρςξ λξγαοιαρμό ςηπ 

ΔΔΔΔ. 

 

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. 

 

Kλίμακεπ Eκπςώρεχμ 
 

ςημ Eμόςηςα Ermis Digital για ρσμμεςξυέπ ρσμξλικήπ καθαοήπ ανίαπ, ποξ ΥΠΑ: 

¬ μεςανύ €1.001 και €3.000 παοέυεςαι έκπςχρη 5% 

¬ μεςανύ €3.001 και €5.000 έκπςχρη 10% 

¬ και από €5.001 και πάμχ, έκπςχρη 15% 

 

Οι εκπςώρειπ ιρυύξσμ μόμξ για ςα μέλη ςηπ ΔΔΔΔ.  

 

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. 

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

 

Live Kοιςική Eπιςοξπή 

Σξσλάυιρςξμ 11 μέλη με απαοςία ςα 9 μέλη  

 

Online Kοιςική Eπιςοξπή  

Σξσλάυιρςξμ 30 κοιςέπ θα βαθμξλξγήρξσμ online ςα Finalists ςηπ εμόςηςαπ. Για μα ποξρμεςοηθεί ρςημ ςελική 

φήτξ μιαπ ρσμμεςξυήπ η φήτξπ ςηπ Online Κοιςικήπ Δπιςοξπήπ, θα ποέπει μα ςημ έυξσμ φητίρει ςξσλάυιρςξμ 

15 κοιςέπ.     
 

Επιςοξπή Εμρςάρεχμ 

Για ςημ Δμόςηςα Ermis Digital, 7μελήπ Δπιςοξπή Δμρςάρεχμ με απαοςία 5 μέλη, απξςελξύμεμη από 1 μέλξπ ςηπ 

Οογαμχςικήπ Δπιςοξπήπ ςχμ Ermis Awards και 6 επαγγελμαςίεπ ςξσ εσούςεοξσ υώοξσ ςξσ Digital, εμςόπ ή 

εκςόπ ΔΔΔΔ. 

 

Σςάδια Κοίρηπ & Βαθμξλόγηρη  

 

Η διαδικαρία ανιξλόγηρηπ έυει ςέρρεοα ρςάδια κοίρηπ: 
 

Ποώςξ Σςάδιξ 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.     
 

Δεύςεοξ Σςάδιξ 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 

Σα 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  

Σα 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. 

Οι φήτξι θα δημξριξπξιηθξύμ για κάθε κοιςή ξμξμαρςικά και για ςιπ δύξ επιςοξπέπ, μεςά ςξ πέοαπ ςηπ 

διξογάμχρηπ.   

 

Τοίςξ Σςάδιξ Κοίρηπ: 

Η Live Δπιςοξπή επιλέγει αμ θέλει μα απξμείμει ςξ βοαβείξ Grand Ermis. Σξ Grand Ermis αμακηούρρεςαι 

μεςανύ ςχμ έογχμ πξσ βοαβεύςηκαμ με Ermis Gold, μεςά από ρσζήςηρη και μσρςική φητξτξοία από ςη Live 

Eπιςοξπή. Δναιοξύμςαι ςα έογα πξσ έυξσμ σπξβληθεί ρςιπ καςηγξοίεπ Ασςξδιατήμιρη και Ποξραομξγή / 

Δνέλινη Διεθμξύπ Concept καθώπ και έογα πξσ ατξοξύμ κξιμχμικό μήμσμα. 
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Τέςαοςξ Σςάδιξ ςηπ διαδικαρίαπ:  

Αμακηούρρξμςαι ξι διακοίρειπ Digital Agency of the Υear & Client of the Year. 


