
 

 

  

 

Eurobest Young Creatives Competition 2020 
 

Χρονοδιάγραμμα   

Brief Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 11.00, μέσω Zoom  

Κατάθεση Προτάσεων* Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 12.00, με wetransfer στο eva@edee.gr  

Q&A Sessions** Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 10.00 – 16.00, μέσω Zoom 

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων TBC  

 

* Όλα τα παραδοτέα υλικά θα πρέπει να σταλούν με wetransfer στο eva@edee.gr, το αργότερο μέχρι 

την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου και ώρα 12.00 το μεσημέρι.  

** Σε κάθε ομάδα θα σταλεί με email η ώρα του Q&A session και το Zoom link. Θα πρέπει να 

παρευρεθούν και τα δυο μέλη της ομάδας. 

 

Όροι συμμετοχής        

 Κάθε ομάδα πρέπει να απαρτίζεται από δύο μέλη.  

 Οι υποψήφιοι να έχουν ηλικία μέχρι 30 ετών. (Ημ. Γέννησης μετά τις 30/11/1989).  

 Να εργάζονται και οι δύο σε εταιρία - μέλος της ΕΔΕΕ. 

 Τα μέλη της κάθε ομάδας δεν είναι απαραίτητο να ανήκουν στην ίδια εταιρία.  

 Στο διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής και Junior Accounts / Planners.   

 Άριστη γνώση Αγγλικών. 

 Οι υποψήφιοι θα κληθούν να βιντεοσκοπήσουν την παρουσίαση τους στα αγγλικά.   

 Την Ελλάδα θα εκπροσωπήσει στο διαγωνισμό μία ομάδα και η επιλογή της θα γίνει από την 

Κριτική Επιτροπή. 

 

 

Παραδοτέα Υλικά Συμμετοχής 

Κάθε συμμετοχή θα πρέπει να απαρτίζεται από δύο αρχεία: 
 

 

 Παρουσίαση Καμπάνιας (Αρχείο powerpoint ή pdf) 

Θα πρέπει να αποτελείται από δέκα (10) slides το μέγιστο και θα χρησιμοποιηθεί για την 

βιντεοσκόπηση της παρουσίασης στην Κριτική Επιτροπή. 

 Βίντεο Παρουσίασης Ομάδας (Αρχείο mp4) 

H κάθε ομάδα θα κληθεί να βιντεοσκοπήσει την παρουσίαση της για την Κριτική Επιτροπή. Η 

παρουσίαση θα πρέπει να γίνει στα αγγλικά και η διάρκεια της δε θα πρέπει να ξεπερνάει τα 5 

λεπτά. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να αναφερθεί στους στόχους, στην στρατηγική, στην εκτέλεση 

αλλά και στα κανάλια που θα χρησιμοποιηθούν στην καμπάνια. 
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Διαδικασία Κρίσης 

Η Κριτική Επιτροπή θα δει την βιντεοσκοπημένη παρουσίαση της κάθε ομάδας. Στη συνέχεια θα 

ακολουθήσει live 5λεπτο Q&A session για την κάθε ομάδα. 

 

 

Λόγοι που μπορούν να προκαλέσουν την ακύρωση μιας συμμετοχής  

 Αν το αρχείο ppt ή pdf δεν είναι πανομοιότυπο με το αρχείο της παρουσίασης στο βίντεο. 

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

χρόνους. 

 Αν η ομάδα δεν εμφανιστεί την προκαθορισμένη ώρα για το 5λεπτο Q&A session με την 

Κριτική Επιτροπή. 

 

Νικητές / Έπαθλο 

Οι νικητές κερδίζουν αυτόματα το δικαίωμα να εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στον διαγωνισμό 

Eurobest Young Creatives Competition που θα διεξαχθεί online και η διοργάνωση θα καλύψει τα 

έξοδα συμμετοχής στον διαγωνισμό. 

 

Πνευματικά Δικαιώματα των Συμμετοχών 

Η φύλαξη των έργων που συμμετέχουν στο διαγωνισμό, σε καμία περίπτωση δεν συνιστά 

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

συμμετέχουν στα Eurobest, 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 στα Eurobest 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. 

 


