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H Εμότητα περιλαμβάμει προγράμματα δημιουργικής χρήσης τωμ μέσωμ, παραδοσιακώμ και μη. 

Μια σειρά από κριτήρια θα ληφθούμ υπόψη κατά τη διάρκεια της συμεδρίασης της επιτροπής και θα σταθμιστούμ 

με τομ παρακάτω τρόπο: Ιδέα 30%, Στρατηγική 20%, Υλοποίηση 20%, Αποτελέσματα 30%.  

Καςηγξοίεπ 

 

Σηλεόοαρη Τπξρςηοικςικό Τλικό 

 
ςημ καςηγξοία ασςή διαγχμίζξμςαι ποξγοάμμαςα για ποξβξλή ποξψόμςχμ, 
σπηοεριώμ ή εςαιοιώμ ςα ξπξία, ςηοώμςαπ ςξ ιρυύξμ μξμικό πλαίριξ, πξσ έυξσμ 
ανιξπξιήρει δημιξσογικά ςημ ςηλεόοαρη. 
 

 
 

 

Τπξυοεωςικά: 
• Key Visual 
  jpeg 516υ516 px RGB 
 

• Παοξσρίαρη σμμεςξυήπ 
  (ρσμπληοχμέμξ word template) 
 

Ποξαιοεςικά: 
• Case Study Video  
  μέγιρςηπ διάοκειαπ 3 λεπςώμ 
 
Ποξδιαγοατέπ  video (maximum) 
Mp4 
Codec: H.264 
Frame Rate: 25fps 
Aspect ratio-Resolution: 1920x1080 
Bit Rate: 5mb/s 
Audio: AAC 

 

Έμςσπα Μέρα Τπξρςηοικςικό Τλικό 

 
ςημ καςηγξοία ασςή διαγχμίζξμςαι έογα πξσ κάμξσμ δημιξσογική υοήρη ςχμ 
έμςσπχμ μέρχμ, ετημεοίδχμ ή πεοιξδικώμ. 
 

 

 

Τπξυοεωςικά: 
• Key Visual 
  jpeg 516υ516 px RGB 
 
• Παοξσρίαρη σμμεςξυήπ 
  (ρσμπληοχμέμξ word template) 
 
Ποξαιοεςικά: 
• Case Study Video  
  μέγιρςηπ διάοκειαπ 3 λεπςώμ 
 
Ποξδιαγοατέπ  video (maximum) 
Mp4 
Codec: H.264 
Frame Rate: 25fps 
Aspect ratio-Resolution: 1920x1080 
Bit Rate: 5mb/s 
Audio: AAC 
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Τπαίθοια Διατήμιρη Τπξρςηοικςικό Τλικό 
 

ςημ καςηγξοία ασςή διαγχμίζξμςαι έογα πξσ κάμξσμ δημιξσογική υοήρη ςχμ 
παοαδξριακώμ σπαίθοιχμ μέρχμ διατήμιρηπ. Εμδεικςικά: ρςάρειπ, πύογξι, μεςοό, 
ξυήμαςα 

 

Τπξυοεωςικά: 
• Key Visual 
  jpeg 516υ516 px RGB 
 

• Παοξσρίαρη σμμεςξυήπ 
  (ρσμπληοχμέμξ word template) 
 

Ποξαιοεςικά: 
• Case Study Video  
  μέγιρςηπ διάοκειαπ 3 λεπςώμ 
 

Ποξδιαγοατέπ  video (maximum) 
Mp4 

Codec: H.264 

Frame Rate: 25fps 
Aspect ratio-Resolution: 1920x1080 

Bit Rate: 5mb/s 

Audio: AAC 

 

Ραδιότωμξ Τπξρςηοικςικό Τλικό 

 
ςημ καςηγξοία ασςή διαγχμίζξμςαι έογα πξσ έυξσμ ανιξπξιήρει δημιξσογικά ςξ 
οαδιότχμξ. 

 

Τπξυοεωςικά: 
• Key Visual 
  jpeg 516υ516 px RGB 
 

• Παοξσρίαρη σμμεςξυήπ 
  (ρσμπληοχμέμξ word template) 
 

Ποξαιοεςικά: 
• Ραδιξτωμικό μήμσμα (mp3) 
 ή 
• Case Study Video 
   μέγιρςηπ διάοκειαπ 3 λεπςώμ 
 

Ποξδιαγοατέπ  video (maximum) 

Mp4 
Codec: H.264 

Frame Rate: 25fps 

Aspect ratio-Resolution: 1920x1080 
Bit Rate: 5mb/s 

Audio: AAC 

 

Digital Platforms  Τπξρςηοικςικό Τλικό 

 
ςημ καςηγξοία ασςή διαγχμίζξμςαι καμπάμιεπ media πξσ έυξσμ ανιξπξιήρει 
δημιξσογικά κάθε είδξπ φητιακήπ πλαςτόομαπ. Εμδεικςικά πεοιλαμβάμει: websites, 
microsites, games, search engines, banner ads, social media, instant messaging.  
 
 

 

Τπξυοεωςικά: 
• Key Visual 
  jpeg 516υ516 px RGB 
 

• Παοξσρίαρη σμμεςξυήπ 
  (ρσμπληοχμέμξ word template) 
 

Ποξαιοεςικά: 
• Case Study Video  
  μέγιρςηπ διάοκειαπ 3 λεπςώμ 
 

Ποξδιαγοατέπ  video (maximum) 
Mp4 
Codec: H.264 
Frame Rate: 25fps 
Aspect ratio-Resolution: 1920x1080 
Bit Rate: 5mb/s 
Audio: AAC 
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Data & Analytics Τπξρςηοικςικό Τλικό 

 
Σα έογα πξσ διαγχμίζξμςαι ρςη ρσγκεκοιμέμη καςηγξοία θα ποέπει μα επιδείνξσμ 
πώπ μια καμπάμια media πέςσυε ςξσπ ρςόυξσπ ςηπ μέρα από ςημ ποχςόςσπη υοήρη, 
αμάλσρη και εταομξγή business ή customer data.   

 

Τπξυοεωςικά: 
• Key Visual 
  jpeg 516υ516 px RGB 
 

• Παοξσρίαρη σμμεςξυήπ 
  (ρσμπληοχμέμξ word template) 
 

Ποξαιοεςικά: 
• Case Study Video  
  μέγιρςηπ διάοκειαπ 3 λεπςώμ 
 

Ποξδιαγοατέπ  video (maximum) 
Mp4 
Codec: H.264 
Frame Rate: 25fps 
Aspect ratio-Resolution: 1920x1080 
Bit Rate: 5mb/s 
Audio: AAC 

 

 

Low Budget Τπξρςηοικςικό Τλικό 

 
ςημ καςηγξοία ασςή διαγχμίζξμςαι ποξγοάμμαςα με επέμδσρη media πξσ δεμ 
νεπεομάει ςα 30.000€. 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 (π.υ. από υξοηγίεπ). 

 
Τπξυοεωςικά: 
• Key Visual 
  jpeg 516υ516 px RGB 
 

• Παοξσρίαρη σμμεςξυήπ 
  (ρσμπληοχμέμξ word template) 
 

Ποξαιοεςικά: 
• Case Study Video  
  μέγιρςηπ διάοκειαπ 3 λεπςώμ 
 

Ποξδιαγοατέπ  video (maximum) 
Mp4 
Codec: H.264 
Frame Rate: 25fps 
Aspect ratio-Resolution: 1920x1080 
Bit Rate: 5mb/s 
Audio: AAC 

 

Άλλξι Σοόπξι Επικξιμωμίαπ  Τπξρςηοικςικό Τλικό 

 
ςημ καςηγξοία ασςή διαγχμίζξμςαι έογα πξσ υοηριμξπξίηραμ μέξσπ ςοόπξσπ 
επικξιμχμίαπ κάμξμςαπ δημιξσογική υοήρη μέρχμ, πξσ δεμ εμςάρρξμςαι ρε καμία από 
ςιπ παοαπάμχ Καςηγξοίεπ.  

Τπξυοεωςικά: 
• Key Visual 
  jpeg 516υ516 px RGB 
 

• Παοξσρίαρη σμμεςξυήπ 
  (ρσμπληοχμέμξ word template) 
 

Ποξαιοεςικά: 
• Case Study Video  
   μέγιρςηπ διάοκειαπ 3 λεπςώμ 
 

Ποξδιαγοατέπ  video (maximum) 
Mp4 
Codec: H.264 
Frame Rate: 25fps 
Aspect ratio-Resolution: 1920x1080 
Bit Rate: 5mb/s 
Audio: AAC 
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Χοήρη Πξλλαπλώμ Μέρωμ Τπξρςηοικςικό Τλικό 

 
ςημ καςηγξοία ασςή διαγχμίζξμςαι έογα πξσ κάμξσμ δημιξσογική υοήρη ρε 

ςξσλάυιρςξμ δύξ μέρα εκ ςχμ: 

 

1.   Σηλεόοαρη 

2.   Κιμημαςξγοάτξπ 

3.   Ραδιότχμξ 

4.   Έμςσπα ΜΜΕ 

5.   Τπαίθοια διατήμιρη 

6.   Digital Platforms  

7.   Μέρα πξσ εμςάρρξμςαι ρςημ καςηγξοία «Άλλξι Σοόπξι Επικξιμχμίαπ» 

Τπξυοεωςικά: 
• Key Visual 
  jpeg 516υ516 px RGB 
 
• Παοξσρίαρη σμμεςξυήπ 
  (ρσμπληοχμέμξ word template) 
 
Ποξαιοεςικά: 
• Case Study Video  
  μέγιρςηπ διάοκειαπ 3 λεπςώμ 
 
Ποξδιαγοατέπ  video (maximum) 
Mp4 
Codec: H.264 
Frame Rate: 25fps 
Aspect ratio-Resolution: 1920x1080 
Bit Rate: 5mb/s 
Audio: AAC 

 

Δεμ έυξσμ δικαίχμα ρσμμεςξυήπ έογα πξσ ατξοξύμ ρςημ ασςξδιατήμιρη εςαιοιώμ επικξιμχμίαπ.  

 

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

διαγχμιζόμεμηπ εςαιοίαπ. 

 

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.    

 

Σοόπξπ Τπξβξλήπ Έογωμ 
 

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 σγκεμςοωςικήπ Καςάρςαρηπ 

(όπχπ ασςή εκςσπώμεςαι από ςξ site) και 

απξρςξλή ρςα γοατεία ςηπ ΕΔΕΕ 

 

ΕΔΕΕ 

Τπεοείδξσ 7, 105 58 Αθήμα, 

σπόφη Γοαμμαςείαπ Ermis Awards          

 

ΒΗΜΑ 5 

 

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

λξγαοιαρμό ςηπ ΕΔΕΕ 

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

 

 

Σηλεόοαρη 

€ 300 

Έμςσπα Μέρα 

Τπαίθοια Διατήμιρη 

Ραδιότωμξ 

Digital Platforms 

Low Budget 

Data & Analytics 

Άλλξι Σοόπξι Επικξιμωμίαπ 

Χοήρη Πξλλαπλώμ Μέρωμ € 400 

 
Όλα ςα παοαπάμχ πξρά επιβαούμξμςαι με ΥΠΑ. 

 

Για ςα έογα πξσ ρσμμεςέυξσμ ρε πεοιρρόςεοεπ από μία Καςηγξοίεπ, η ρσμμεςξυή ρςημ Καςηγξοία «Χοήρη 

Πξλλαπλώμ Μέρωμ» υοεώμεςαι καμξμικά και ακξλξύθχπ σπάουει ποξραύνηρη 100% ρςξ ςέλξπ κάθε 

μεμξμχμέμηπ ρσμμεςξυήπ. 

 

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 

 

 

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

¬ €1.500 και πάμχ παοέυεςαι έκπςχρη 5% 

 

Οι εκπςώρειπ ιρυύξσμ μόμξ για ςα μέλη ςηπ ΕΔΕΕ.  

 

Ποξρξυή 

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

ςιμξλόγιξ. 

 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  

Σξσλάυιρςξμ 11 μέλη με απαοςία ςα 9 μέλη  
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Online Kοιςική Eπιςοξπή  

Σξσλάυιρςξμ 30 κοιςέπ θα βαθμξλξγήρξσμ online ςα Finalists ςηπ εμόςηςαπ.  

Επιςοξπή Εμρςάρεωμ 

Για ςημ Εμόςηςα Ermis Media, 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 Σξμέα 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 εμόςηςαπ.     

 

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 

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 ςo 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. 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: 

Η Live Κοιςική Επιςοξπή επιλέγει αμ θέλει μα απξμείμει ςξ βοαβείξ Grand Ermis ςηπ εμόςηςαπ. Σξ Grand 

Ermis αμακηούρρεςαι μεςανύ ςχμ έογχμ πξσ βοαβεύςηκαμ με Ermis Gold ρςιπ παοαπάμχ καςηγξοίεπ. 

Εναιοξύμςαι όρεπ ρσμμεςξυέπ έλαβαμ Ermis Gold και ατξοξύμ κξιμχμικά μημύμαςα.  

 

Σέςαοςξ ςάδιξ ςηπ διαδικαρίαπ:  

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


