Шановні колеги!

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ:

Запрошуємо Вас взяти участь у
Відкритому
студентському
конкурсі
соціальної
реклами
„Призма”,
присвяченому
25-річчю
Донецького
державного університету управління, який
проводитиметься з 20 лютого 2017 року по
25 червня 2017 року на базі Донецького
державного
університету
управління
(м.Маріуполь, вул. Карпінського, 58)
Учасником конкурсу може стати
студент або група студентів (2-5 чол.) за
умови своєчасного подання роботи з
дотриманням усіх вимог щодо змісту та
тематики Конкурсу.
Кількість робіт, наданих авторами на
конкурс, не обмежуються.

Голова- Балуєва О. В. –д.е.н, доцент, проректор

Участь у Конкурсі є безкоштовною.
НАПРЯМ КОНКУРСУ – СОЦІАЛЬНА
РЕКЛАМА
НОМІНАЦІЇ КОНКУРСУ ВІДПОВІДНО
ДО НАПРЯМКІВ:
- відео, (аудіо) ролик;
-поліграфічні рекламні матеріали (буклети,
листівки, плакати);
- рекламно-сувенірна продукція;
- зовнішня реклама.
Робочі мови: українська, англійська.

з наукової роботи ДонДУУ.
Співголова – Аракелова І.О.– к.е.н., декан
факультету економіки ДонДУУ

Члени оргкомітету:
Хороших В.В. – к.держ.упр., доцент, завідувач
кафедри маркетингу ДонДУУ
Єременко О.М. – к.е.н., доц., доцент кафедри
маркетингу ДонДУУ
Чуприна О.О. - к.держ.упр., доц., доцент кафедри
маркетингу ДонДУУ
Гапочка Ю.П. – викладач кафедри маркетингу
ДонДУУ
Ляшко І.І. - к.держ.упр., доц., доцент кафедри
маркетингу ДонДУУ
Бугаєнко І.І. – студентка кафедри маркетингу
ДонДУУ
Члени журі:

Заводовський С.В. – начальник відділу
маркетингу НСК «Олімпійський» (м. Київ);
Лісютін А.І. – керівник проекту ВТМ ТД
«Шико» (м. Київ);
Корольова А.С. – бренд-менеджер ТМ «Lapti»
(м. Одеса);
Морозов А.В. - директор рекламної агенції
«АЛТ» (м. Київ);
Казьоннова Н.В. – засновник студії
просунення «Bee PR» (м. Київ);
Тарапата Р.А. – керівник відділу продажів
РА Best Buy (м. Київ).
Клецька К.Г. – арт-директор РЦ «Сюрприз»
(м. Київ);
Ганжела І.П. – начальник відділу маркетингу
ТОВ «Полікс Групп» (м.Дніпро).

«ВИМОГИ ДО
РОЗГЛЯДУ ЖУРІ:

ПОДАННЯ

РОБІТ

ДЛЯ

1) Друкованої та сувенірної продукції та
зовнішньої реклами: формат оригіналмакету - від А4 до А0 на паперовому носії,
формат оригінал-макету JPEG, TIFF, PDF на
СD або DVD дисках;
2) Радіо реклами: Носії: СD, або DVD диск,
формати: CDDA, WAV, МРЗ. Тривалість
звучання до 1хв.
3) Відео реклами: час відеоролику до 2
хвилин, носії – СD або DVD диск, формати
АVІ, DVD, МРЕG4, якісність зображення.
Автори повинні дотримуватися основних
вимог ефективної реклами:
- зміст і сюжет, не повинні суперечити
законодавству України;
- текст реклами має бути коротким,
лаконічним та оригінальним:
- наявність у рекламі емоційного забарвлення,
носіями якого є колір, світло, шрифт,
малюнок, графічні елементи тощо;
- відсутність у рекламі відомостей, які
суперечать дійсності (недостовірні відомості).
У роботах не повинно бути:
- інформації, що принижує гідність окремої
людини або національної групи людей;
- символіки або висловлень, які несуть
антидержавний або антиконституційний
зміст;
- згідно Закону України “Про рекламу” Згідно
ст.4 Закону України “Про рекламу” і ст.16
Закону України “Про авторське право і
суміжні права” забороняється використання в
роботах елементів художніх образів або
копіювання матеріалів, які повністю або
частково є предметом авторського права та
суміжних прав.

ТЕРМІНИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ.

20 лютого 2017 року до 25 червня 2017 року
Конкурс проводиться у 4 етапи:
Перший етап – з 20 лютого до 10 березня
2017 – прийом заявок на участь у конкурсі.
Другий етап – з 20 лютого 2017 року до
01 травня 2017 року - прийом до участі у
Конкурсі надісланих робот
Третій етап - з 02 квітня до 10 травня
2017 року – оцінка робот членами журі та
представниками організаторів.
Четвертий етап – фінал конкурсу, дата
проведення буде оприлюднена на сайті
ДонДУУ не пізніше 04 червня 2017 року. До
фіналу будуть запрошені кращі роботи з
кожної номінації для презентації власних
розробок.
Оцінювання
робіт
та
визначення
переможців здійснюється членами конкурсної
комісії, до складу якої входять представники
організаторів, а також залучені фахівці, які
мають досвід роботи у сфері реклами та
маркетингу.
Заявки на участь у Конкурсі приймаються
до 10 березня 2017 року, подання
конкурсних робіт до 01 травня: 87513,
м. Маріуполь,
вул.
Карпінського,
58,
Донецький
державний
університет
управління, ауд. 307 (деканат економіки) або
електронною
поштою:
f.economica.dsum@gmail.com з обов’язковим
зазначенням у темі «Конкурс реклами», тел.

ЗАЯВКА
на участь у конкурсі реклами
1. Учасники (П.І.П. учасників та назва
команди, якщо це командна робота,
спеціальність, курс, група, контактні данні
кожного учасника):
1)______________________________________
2)______________________________________
3)______________________________________
4)______________________________________
5)______________________________________
2. Назва роботи
_______________________________________
3. Номінація конкурсу
_______________________________________
4. Контактний e-mail, телефон
_______________________________________
Дата
Підпис

Міністерство освіти і науки України
Донецький державний університет
управління
Факультет економіки
Кафедра маркетингу

Відкритий студентський конкурс
соціальної реклами
«ПРИЗМА»
Інформаційний лист

(0629) 38-33-16 (деканат економіки), (050) 608-7604 (Аракелова Інна Олександрівна – координатор
з питань проведення конкурсу)

20 лютого – 25 червня 2017 року
м. Маріуполь

