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Ζηςξύμεμξ ςηπ εμόςηςαπ Direct είμαι μα βοαβεύρει ρςξυεσμέμεπ εμέογειεπ, όπξσ με δημιξσογικό ςοόπξ ποξκαλξύμ ςη 

μεςοήριμη και ξσριαρςική απάμςηρη (response) ή δοάρη (action) ςξσ κξιμξύ, εμώ παοάλληλα δημιξσογξύμ ή 

παοαςείμξσμ ςη ρυέρη ςξσ brand με ςξσπ καςαμαλχςέπ. 
 

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% - Απξςελέρμαςα: 20%. 
 

 
 

 Καςηγξοίεπ 
 
 

 

Direct Marketing 
Πεοιλαμβάμει εμέογειεπ άμερξσ και interactive marketing  
 

Κάθε έογξ μπξοεί μα καςαςεθεί μόμξ ρε μια από ςιπ παοακάςχ ξμάδεπ 

Υπξρςηοικςικό Υλικό 

Αμαλώριμα Ποξψόμςα 
Δμδεικςικά: πξςά αλκξξλξϋυα και μη, γλσκίρμαςα, ρμακπ, παγχςά, γάλαςα, γιαξϋοςια, οξτήμαςα, 
κατέδεπ, κάθε μξοτήπ ςοϊτιμα, καλλσμςικά, είδη ποξρχπικήπ τοξμςίδαπ και σγιειμήπ, 

βιςαμιμξϋυα ρκεσάρμαςα, αμαλγηςικά, ποξτσλακςικά, εμςξμξαπχθηςικά, καθαοιρςικά, 

απξοοσπαμςικά, ςοξτέπ ζόχμ, αμαλόριμα είδη γοατείξσ, βεμζίμεπ, λιπαμςικά, ελαρςικά και 
ρυεςικά καςαρςήμαςα 

 
Υπξυοεχςικά: 
• Key Visual 
  jpeg 516υ516 px RGB 
 

• Παοξσρίαρη Σσμμεςξυήπ 
  (ρσμπληοχμέμξ word template) 
 

 

Ποξαιοεςικά: 

• Case Study Video  
μέγιρςηπ διάοκειαπ 3 λεπςόμ 

 
 

Ποξδιαγοατέπ  video (maximum) 

Mp4, H.264, Frame Rate: 25fps 

Aspect ratio-Resolution: 1920x1080 

Bit Rate: 5mb/s 

 

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

εκςεθεί ρςα 3 ποώςα λεπςά και μεςά 

ςξ βίμςεξ θα διακξπεί. 
 

Διαοκή Αγαθά / Τηλετχμία 
Δμδεικςικά: ποξψϊμςα και σπηοερίεπ ςηλετχμίαπ κιμηςήπ και ρςαθεοήπ, ςηλέτχμα, internet service 

providers, ςηλετχμικξί καςάλξγξι, μικοξρσρκεσέπ, λεσκέπ ρσρκεσέπ, μαϋοεπ ρσρκεσέπ, λεσκά 

είδη, έπιπλα ρπιςιξϋ και γοατείξσ, κλιμαςιρςικά, θεομαμςικά, δξμικά σλικά, σπξλξγιρςέπ, 
πεοιτεοειακά, software, ενξπλιρμϊπ γοατείξσ, εογαλεία, μπαςαοίεπ, ρσρςήμαςα αρταλείαπ, 

οξϋυα, σπξδήμαςα, αθληςικά είδη, ασςξκίμηςα, δίςοξυα, ρκάτη, ενχλέμβιεπ μηυαμέπ, τξοςηγά και 

ρυεςικά καςαρςήμαςα 

Χοημαςξξικξμξμικέπ Υπηοερίεπ / Τξσοιρμόπ / Αμαφσυή / Σσγκξιμχμίεπ / 
Άλλα 
Δμδεικςικά: ςοάπεζεπ, ςοαπεζικά ποξψϊμςα και σπηοερίεπ, αρταλιρςικέπ εςαιοίεπ, αρταλιρςικά 

ποξψϊμςα και σπηοερίεπ, πιρςχςικέπ κάοςεπ, leasing, ρσγυχμεϋρειπ εςαιοιόμ, ειραγχγέπ ρςξ 

Χοημαςιρςήοιξ, καςάλξγξι σπηοεριόμ επαγγελμαςιόμ, εςαιοίεπ διαμξμόμ και μεςατξοόμ, εςαιοίεπ 
security, αεοξδοϊμια, σπηοερίεπ ξδικήπ βξήθειαπ, ςανίδια, ρυξλέπ, εςαιοίεπ πεςοελαιξειδόμ, 

ρσγκξιμχμίεπ, μη ποξψξμςικέπ εςαιοικέπ διατημίρειπ εικϊμαπ 

Τσυεοά Παιυμίδια / Πξλιςιρμόπ / Αθληςιρμόπ / Μέρα / Δημόριξ  / Εμέογεια 
Δμδεικςικά: λαυεία, ςσυεοά παιυμίδια, υξοηγίεπ εκδηλόρεχμ, υξοηγίεπ πξλιςιρμικόμ γεγξμϊςχμ, 

πξλιςιρμικέπ εκδηλόρειπ, υξοηγίεπ αθληςικόμ γεγξμϊςχμ και αθληςόμ, αθληςικέπ εκδηλόρειπ και 
ρσματή ποξψϊμςα/σπηοερίεπ ή δοαρςηοιϊςηςεπ, ετημεοίδεπ, πεοιξδικά, οαδιξτχμικξί και 

ςηλεξπςικξί ρςαθμξί, σπξσογεία, δημϊριξι ξογαμιρμξί και τξοείπ, ςαυσδοξμεία, ΔΔΚΟ, πξλιςικά 

κϊμμαςα 
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Promo & Activation 
 

Κάθε έογξ μπξοεί μα καςαςεθεί μόμξ ρε μια από ςιπ παοακάςχ ξμάδεπ 
Υπξρςηοικςικό Υλικό 

Εμέογειεπ Event Marketing (Οut of store activations) 
Δπικξιμχμία απϊ μια εςαιοία / τξοέα / ξογαμιρμϊ ποξπ ςξ καςαμαλχςικϊ κξιμϊ. Πεοιλαμβάμει 

εμέογειεπ πξσ η κϋοια επικξιμχμία γίμεςαι εκςϊπ καςαρςημάςχμ λιαμικήπ ρε ειδικέπ εκδηλόρειπ. 

Δναιοξϋμςαι ϊρεπ εμέογειεπ εμςάρρξμςαι ρςημ ξμάδα εμέογειεπ retail - trade marketing. 

 

Υπξυοεχςικά: 
• Key Visual 
  jpeg 516υ516 px RGB 
 
• Παοξσρίαρη Σσμμεςξυήπ 
  (ρσμπληοχμέμξ word template) 
 

Ποξαιοεςικά: 
• Case Study Video  
   μέγιρςηπ διάοκειαπ 3 λεπςόμ 
 
Ποξδιαγοατέπ  video (maximum) 

Mp4, H.264, Frame Rate: 25fps 

Aspect ratio-Resolution: 1920x1080 

Bit Rate: 5mb/s 

 
*Ποξρξυή: Εάμ ςξ video σπεοβαίμει 

ςημ μέγιρςη διάοκεια, η επιςοξπή θα 

εκςεθεί ρςα 3 ποώςα λεπςά και μεςά 

ςξ βίμςεξ θα διακξπεί. 
 

Εμέογειεπ Retail - Trade Marketing (In store activations) 
Δπικξιμχμία απϊ μια εςαιοία / τξοέα / ξογαμιρμϊ ποξπ ςξ καςαμαλχςικϊ κξιμϊ. Πεοιλαμβάμει 

εμέογειεπ πξσ ποαγμαςξπξιξϋμςαι, είςε απϊ ςημ ίδια ςημ αλσρίδα λιαμικήπ είςε απϊ άλλξ ποξψϊμ / 

σπηοερία πξσ υοηριμξπξιεί μια ή / και πεοιρρϊςεοεπ αλσρίδεπ λιαμικήπ, χπ καμάλι επικξιμχμίαπ. 

Εμέογειεπ Ποξώθηρηπ Πχλήρεχμ 
Δπικξιμχμία απϊ μια εςαιοία / τξοέα / ξογαμιρμϊ ποξπ άλλη εςαιοία / τξοέα / ξογαμιρμϊ ή ςξ 

καςαμαλχςικϊ  κξιμϊ. Πεοιλαμβάμει διαγχμιρμξϋπ, παοξυή κιμήςοχμ ρε μξοτή εκπςόρεχμ, 

δόοχμ, κληοόρεχμ, events, υξοηγίεπ, εμέογειεπ instant win, collect & win, κ.λπ. Απαοαίςηςη 
ποξωπϊθερη για ςη ρσμμεςξυή ρςη ρσγκεκοιμέμη ξμάδα είμαι η αγξοά ποξψϊμςξπ απϊ ςξμ 

καςαμαλχςή. 

Ποξγοάμμαςα Loyalty 
Loyalty ποξγοάμμαςα direct marketing πξσ έυξσμ ραμ ρςϊυξ ςημ ποξρέλκσρη ή /και διαςήοηρη 

ςχμ ρυέρεόμ ςξσπ με σπάουξμςα Β2Β και Β2C ακοξαςήοια / κξιμά. 

Χξοηγίεπ 
Δπικξιμχμία απϊ μια εςαιοία / τξοέα / ξογαμιρμϊ ποξπ ςξ καςαμαλχςικϊ κξιμϊ. Πεοιλαμβάμει 
εμέογειεπ πξσ εκμεςαλλεϋξμςαι / υοηριμξπξιξϋμ έμα δημϊριξ event μεγάληπ κλίμακαπ ( π.υ 

αθληςικϊ, λαμράοιρμα εμϊπ ςηλεξπςικξϋ ποξγοάμμαςξπ , ςαιμίαπ, μξσρικήπ, πξλιςιρςικϊ και 

ςξσοιρςικϊ γεγξμϊπ) για μα ρσμδέρξσμ ςξ ποξψϊμ / σπηοερία χπ κϋοιξ παοάγξμςα /υξοηγϊ/ 
ρσμςελερςή, με ρςϊυξ ςημ ποξόθηρη ςξσ. 

Product Placement 
Δημιξσογικϊ product placement μϊμξ ρε direct καμάλια επικξιμχμίαπ. Σςημ καςηγξοία ασςή 
εμςάρρξμςαι έογα ρςα ξπξία ςα ποξψϊμςα ςξπξθεςήθηκαμ εκςϊπ ςχμ κλαρρικόμ ςξσπ καμαλιόμ 

πόληρηπ με ρςϊυξ ςημ ποξόθηρη ςηπ εικϊμαπ ςξσπ και ϊυι ςημ πόληρη.  

Roadshows 
Πεοιλαμβάμει εμέογειεπ roadshows, με ρςαθεοϊ δημιξσογικϊ concept και μηυαμιρμϊ πξσ έςοενε ρε 
πεοιρρϊςεοα απϊ έμα ρημεία.  

Διαγχμιρμξί / Ποξχθηςικά Παιυμίδια 
Δεμ πεοιλαμβάμει online games, καθόπ και εμέογειεπ πξσ απαιςξϋμ ςημ αγξοά ποξψϊμςξπ. 

 

 

 



 
 

 
3 

 

Integrated Campaign Led by Direct Marketing Υπξρςηοικςικό Υλικό 

 
Ολξκληοχμέμα ποξγοάμμαςα επικξιμχμίαπ πξσ νεκιμξϋμ ή καςεσθϋμξμςαι απϊ ςξ Direct 
Marketing. Τα ποξγοάμμαςα ποέπει μα αμαπςϋρρξμςαι ρε διατξοεςικά μέρα / καμάλια 
επικξιμχμίαπ, αλλά μα είμαι νεκάθαοξπ ξ κσοίαουξπ οϊλξπ ςξσ Direct Marketing. 
Τα σπϊλξιπα μέρα θα ποέπει είςε μα ξδηγξϋμ είςε μα βξηθξϋμ ςημ εκςέλερη ςηπ 
καμπάμιαπ Direct Marketing.  
 
Τξ σπξρςηοικςικό σλικό θα ποέπει μα πεοιλαμβάμει δείγμαςα από ςα διατξοεςικά 
μέρα πξσ έυξσμ υοηριμξπξιηθεί.  

 

Υπξυοεχςικά: 
• Key Visual 
  jpeg 516υ516 px RGB 
 

• Παοξσρίαρη Σσμμεςξυήπ 
  (ρσμπληοχμέμξ word template) 
 

Ποξαιοεςικά: 
• Case Study Video  
   μέγιρςηπ διάοκειαπ 3 λεπςόμ 
 

Ποξδιαγοατέπ  video (maximum) 

Mp4, H.264, Frame Rate: 25fps 

Aspect ratio-Resolution: 1920x1080 

Bit Rate: 5mb/s 

 

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

εκςεθεί ρςα 3 ποώςα λεπςά και μεςά 

ςξ βίμςεξ θα διακξπεί. 

 

 

Low Budget 
 

Έογα πξσ αμήκξσμ ρςημ καςηγξοία Low Budget δεμ έυξσμ δικαίχμα ρσμμεςξυήπ ρε άλλη 
καςηγξοία. 

Υπξρςηοικςικό Υλικό 

 
Δμέογειεπ ποξπ άλλη εςαιοία / τξοέα / ξογαμιρμϊ ή ποξπ ςξ καςαμαλχςικϊ κξιμϊ πξσ 
πέςσυαμ ή νεπέοαραμ ςξσπ ρςϊυξσπ ςξσπ ρε ρσμδσαρμϊ με υαμηλϊ διαθέριμξ κξμδϋλι. 
Ωπ όοιξ αμώςαςξσ κξμδσλίξσ ξοίζξμςαι ςα €5.000. H εμέογεια πξσ θα σπξβληθεί δεμ 
θα ποέπει μα απξςελεί μέοξπ μιαπ μεγαλϋςεοηπ καμπάμιαπ. 
  
Η σπξβάλλξσρα εςαιοία θα ποέπει μα ρσμπεοιλάβει ρςημ έκθερη ςξμ ςελικό 
ξικξμξμικό απξλξγιρμό (και ςι ασςϊπ πεοιλαμβάμει), καθόπ και μα αματέοει πιθαμέπ 
δχοεάμ παοξυέπ ρε είδξπ (π.υ απϊ υξοηγίεπ). 

 

Υπξυοεχςικά: 
• Key Visual 
  jpeg 516υ516 px RGB 
 

• Παοξσρίαρη Σσμμεςξυήπ 
  (ρσμπληοχμέμξ word template) 
 

Ποξαιοεςικά: 
• Case Study Video  
   μέγιρςηπ διάοκειαπ 3 λεπςόμ 
 
 

Ποξδιαγοατέπ  video (maximum) 

Mp4, H.264, Frame Rate: 25fps 

Aspect ratio-Resolution: 1920x1080 

Bit Rate: 5mb/s 

 

*Ποξρξυή: Εάμ ςξ video σπεοβαίμει 

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

ςξ βίμςεξ θα διακξπεί. 
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Ασςξδιατήμιρη 
 

Έογα πξσ ατξοξϋμ ςημ Ασςξδιατήμιρη / Ασςξποξβξλή Δςαιοιόμ Δπικξιμχμίαπ δεμ έυξσμ 
δικαίχμα ρσμμεςξυήπ ρε άλλη καςηγξοία. 

 

Υπξρςηοικςικό Υλικό 

 
Πεοιλαμβάμει εμέογειεπ άμερξσ και interactive marketing ή / και γεμικϊςεοα 
ποξχθηςικέπ εμέογειεπ πξσ χπ ρκξπϊ έυξσμ ςημ ποξβξλή εςαιοιόμ επικξιμχμίαπ.  

 

Υπξυοεχςικά: 
• Key Visual 
  jpeg 516υ516 px RGB 
 

• Παοξσρίαρη Σσμμεςξυήπ 
  (ρσμπληοχμέμξ word template) 
 

Ποξαιοεςικά: 
• Case Study Video  
   μέγιρςηπ διάοκειαπ 3 λεπςόμ 
 
 

Ποξδιαγοατέπ  video (maximum) 

Mp4, H.264, Frame Rate: 25fps 

Aspect ratio-Resolution: 1920x1080 

Bit Rate: 5mb/s 

 
*Ποξρξυή: Εάμ ςξ video σπεοβαίμει 

ςημ μέγιρςη διάοκεια, η επιςοξπή θα 

εκςεθεί ρςα 3 ποώςα λεπςά και μεςά 
ςξ βίμςεξ θα διακξπεί. 
 

 

 

 

Ποξγοάμμαςα  Κξιμχμικήπ  Δοαρςηοιόςηςαπ  (Social  
Causes and  Fund Raising) 
 

Έογα πξσ ατξοξϋμ Ποξγοάμμαςα Κξιμχμικήπ Δοαρςηοιϊςηςαπ δεμ έυξσμ δικαίχμα 
ρσμμεςξυήπ ρε άλλη καςηγξοία. 

 

Υπξρςηοικςικό Υλικό 

 
 
Ποϊγοαμμα κξιμχμικόμ δοαρςηοιξςήςχμ κεοδξρκξπικόμ ή μη τξοέχμ ή / και 
ρσγκέμςοχρη υοημάςχμ ή / και άλλχμ πϊοχμ για κξιμχτελείπ ρκξπξϋπ.  

 

Υπξυοεχςικά: 
• Key Visual 
  jpeg 516υ516 px RGB 
 
• Παοξσρίαρη Σσμμεςξυήπ 
  (ρσμπληοχμέμξ word template) 

 
Ποξαιοεςικά: 
• Case Study Video  
   μέγιρςηπ διάοκειαπ 3 λεπςόμ 
 
Ποξδιαγοατέπ  video (maximum) 

Mp4, H.264, Frame Rate: 25fps 

Aspect ratio-Resolution: 1920x1080 

Bit Rate: 5mb/s 

 

*Ποξρξυή: Εάμ ςξ video σπεοβαίμει 

ςημ μέγιρςη διάοκεια, η επιςοξπή θα 

εκςεθεί ρςα 3 ποώςα λεπςά και μεςά 
ςξ βίμςεξ θα διακξπεί. 
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Ποξραομξγή / Ενέλινη Διεθμξύπ Concept 
Έογα Δ. Concept δεμ έυξσμ δικαίχμα ρσμμεςξυήπ ρε άλλη καςηγξοία. Υπξρςηοικςικό Υλικό 

 
Η καςηγξοία πεοιλαμβάμει έογα πξσ ποξραομϊζξσμ ή ενελίρρξσμ έμα διεθμέπ concept. 
Ωπ «διεθμέπ concept» ξοίζεςαι η κσοίαουη δημιξσογική ιδέα πξσ υοηριμξπξιεί μια μάοκα 
ρε πεοιρρϊςεοεπ απϊ μια υόοεπ και η ξπξία έυει απξςελέρει ςξμ κξομϊ μιαπ μέαπ 
εταομξγήπ / ποξραομξγήπ / ενέλινήπ ςηπ, πξσ έυει αμαπςσυθεί ρςημ Δλλάδα.  
Δεμ θεχοείςαι διεθμέπ concept μια διεθμήπ ρςοαςηγική καςεϋθσμρη, ϊπχπ για 
παοάδειγμα έμα slogan.  
 
Η σπξβάλλξσρα εςαιοία θα ποέπει απαοαίςηςα μα καςαθέςει σλικό από ςξ ενωςεοικό 
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 λεπςόμ 

 

Ποξδιαγοατέπ  video (maximum) 

Mp4, H.264, Frame Rate: 25fps 

Aspect ratio-Resolution: 1920x1080 

Bit Rate: 5mb/s 

 

*Ποξρξυή: Εάμ ςξ video σπεοβαίμει 

ςημ μέγιρςη διάοκεια, η επιςοξπή θα 

εκςεθεί ρςα 3 ποώςα λεπςά και μεςά 
ςξ βίμςεξ θα διακξπεί. 

 

Σε καμέμα ρημείξ ςηπ έκθερηπ ή ςξσ video δεμ ποέπει μα αματέοεςαι ςξ ϊμξμα ςηπ σπξβάλλξσραπ ή ςηπ 

διαγχμιζϊμεμηπ εςαιοίαπ. 

 

Η Οογαμχςική Δπιςοξπή Ermis Awards διαςηοεί ςξ δικαίχμα, μεςά ςημ σπξβξλή ρσμμεςξυόμ, μα ρσγυχμεϋρει 

ή / και μα δημιξσογήρει μέεπ ξμάδεπ. Η κοιςική επιςοξπή έυει ςξ δικαίχμα, μεςάςανηπ ςχμ έογχμ πξσ δεμ 

σπξβλήθηκαμ ρςη ρχρςή Καςηγξοία / Ομάδα, καθόπ και ςη δσμαςϊςηςα μα ζηςήρει απϊ ςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ 

διεσκοιμίρειπ αματξοικά με ςιπ ρσμμεςξυέπ.    

Τοόπξπ Υπξβξλήπ Έογχμ 
 

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

 

 

ΒΗΜΑ 1 

 

Σσμπλήοχρη ρςξιυείχμ ρσμμεςξυήπ 

 

 

 

ONLINE 

 

ΒΗΜΑ 2 

 

Upload σπξρςηοικςικξϋ σλικξϋ 

 

ΒΗΜΑ 3 

 

Οοιρςικξπξίηρη ρσμμεςξυήπ/υόμ  
 

ΒΗΜΑ 4 

 

 

Υπξγοατή ςηπ Σσγκεμςοχςικήπ 

Καςάρςαρηπ (ϊπχπ ασςή εκςσπόμεςαι 

απϊ ςξ site) και απξρςξλή ρςα γοατεία 

ςηπ ΔΔΔΔ 

 

ΕΔΕΕ 

Υπεοείδξσ 7, 105 58 Αθήμα, 

σπϊφη Γοαμμαςείαπ Ermis Awards          

 

ΒΗΜΑ 5 

 

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

λξγαοιαρμϊ ςηπ ΔΔΔΔ 

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

 

Για ςημ Δμϊςηςα Ermis Direct, ςξ ςέλξπ ρσμμεςξυήπ ξοίζεςαι ρε €250 ρσμ ΦΠΑ. 

 

Η ενϊτληρη ςχμ ςελόμ ρσμμεςξυήπ γίμεςαι με επιςαγή ημέοαπ, μεςοηςά, ή καςάθερη ρςξ λξγαοιαρμϊ 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 ςιμξλϊγιξ. 

 

Kλίμακεπ Eκπςώρεχμ 
 

Σςημ Eμϊςηςα Ermis Direct για ρσμμεςξυέπ ρσμξλικήπ καθαοήπ ανίαπ, ποξ ΦΠΑ: 

¬ μεςανϋ €1.001 και €3.000 παοέυεςαι έκπςχρη 5% 

¬ μεςανϋ €3.001 και €5.000 έκπςχρη 10% 

¬ και απϊ €5.001 και πάμχ, έκπςχρη 15% 

 

Οι εκπςόρειπ ιρυϋξσμ μϊμξ για ςα μέλη ςηπ ΔΔΔΔ.  

 

Ποξρξυή 

Μεςά ςη λήνη ςηπ ποξθερμίαπ σπξβξλήπ ρσμμεςξυώμ, ρε ξπξιαδήπξςε ακύοχρη ρσμμεςξυήπ για λόγξσπ μη 

ςήοηρηπ ςχμ όοχμ ςξσ Καμξμιρμξύ, ςξ ςέλξπ ρσμμεςξυήπ παοακοαςείςαι και δεμ επιρςοέτεςαι. 

 

 

Επιςοξπέπ  

 

Live Kοιςική Eπιςοξπή 

Τξσλάυιρςξμ 11 μέλη με απαοςία ςα 9 μέλη  

 

Online Kοιςική Eπιςοξπή  

Τξσλάυιρςξμ 30 κοιςέπ θα βαθμξλξγήρξσμ online ςα Finalists ςηπ εμϊςηςαπ.  

 

Επιςοξπή Εμρςάρεχμ 

Για ςημ Δμϊςηςα Ermis Direct 7μελήπ Δπιςοξπή Δμρςάρεχμ με απαοςία 5 μέλη, απξςελξϋμεμη απϊ ςξμ Ποϊεδοξ 

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

Διξικξϋραπ Δπιςοξπήπ ςξσ Τξμέα IMC ςηπ EΔEE. 
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Σςάδια Κοίρηπ & Βαθμξλόγηρη  

 

Η διαδικαρία ανιξλϊγηρηπ έυει ςέρρεοα ρςάδια κοίρηπ: 

 

Ποώςξ Σςάδιξ Κοίρηπ: 

Αμαδεικμϋξμςαι ςα Ermis Finalist, δηλαδή ϊρα απϊ ςα αουικά σπξβληθέμςα έογα ρσγκέμςοχραμ πεοιρρϊςεοεπ 

απϊ 50% θεςικέπ φήτξσπ (NAI). Ωπ μέγιρςξ πξρξρςϊ ςχμ Ermis Finalist ξοίζεςαι ςξ 33% ςχμ αουικόμ 

ρσμμεςξυόμ ςηπ εμϊςηςαπ.     

 

Δεύςεοξ Σςάδιξ Κοίρηπ: 

Αμακηοϋρρξμςαι ςα βοαβεία Ermis Bronze, Ermis Silver και Ermis Gold απϊ ςξ ρϋμξλξ ςχμ Ermis Finalist, 

μέρχ ςχμ ενήπ κοιςικόμ επιςοξπόμ: 

 

1. Live Κοιςική Επιςοξπή 

Τα μέλη ςηπ live κοιςικήπ επιςοξπήπ, η ξπξία ρσμεδοιάζει, με ταμεοή φητξτξοία, δηλόμξσμ για ςξ κάθε έογξ 

αμ θεχοξϋμ ϊςι 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 πλαςτϊομαπ και επιλέγξσμ για ςξ κάθε 

έογξ, αμ θεχοξϋμ ϊςι 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 Δπιςοξπήπ, θα ποέπει μα ςημ 

έυξσμ φητίρει ςξσλάυιρςξμ 15 κοιςέπ.   

Οι φήτξι θα δημξριξπξιηθξϋμ για κάθε κοιςή ξμξμαρςικά και για ςιπ δϋξ επιςοξπέπ, μεςά ςξ πέοαπ ςηπ 

διξογάμχρηπ.   

 

Τοίςξ Σςάδιξ Κοίρηπ: 

Η Live Κοιςική Δπιςοξπή επιλέγει αμ θέλει μα απξμείμει βοαβείξ Grand Ermis. Τξ Grand Ermis αμακηοϋρρεςαι 

μεςανϋ ςχμ έογχμ πξσ βοαβεϋςηκαμ με Ermis Gold. Δναιοξϋμςαι ξι ρσμμεςξυέπ πξσ έλαβαμ Ermis Gold ρςιπ 

Καςηγξοίεπ «Ασςξδιατήμιρη», «Ποξγοάμμαςα Κξιμχμικήπ Δοαρςηοιϊςηςαπ», και «Ποξραομξγή/ Δνέλινη 

Διεθμξϋπ Concept». 

 
 

Τέςαοςξ Σςάδιξ ςηπ διαδικαρίαπ:  

Αμακηοϋρρξμςαι ξι διακοίρειπ Direct Agency of the Υear & Client of the Year. 

 

 

 


