Regulamentul concursului
"APIIP DESIGN COMPETITION / BEST DISPLAY 2016"

Locatie:

Hotel Arc De Triomphe / Str. Clucerului nr 19

Ora :

15.00

SCOP:
-

Crestem competitivitatea si creativitatea membrilor asociatiei

-

Atragem atentia publicului tinta asupra asociatiei

-

Intarim reputatia si imaginea asociatiei

TERMENE si CONDITII
-

Se poate inscrie in concurs orice membru producator APIIP

-

Nu avem data limita pentru inscriere

-

Fiecare concurent poate participa cu un singur display

-

Fiecare produs va avea instructiuni de folosire

-

Nu se vor folosi sigle de companie astfel incat juriul sa nu cunoasca producatorul

-

Pe stand vor fi expuse “APIIP MAGAZIN” ( le voi aduce eu la intalnire) iar la flyer se poate
folosi doar sigla concursului

-

Participantii tb sa ajunga la locatie cel tarziu la ora 14. De la ora 14.30 nu se mai pot atinge
de produsele expuse.

-

Juriul nu va interactiona cu expozantii

-

Juriul va delibera castigatorul pe baza punctajului din regulament

-

Expunerea produselor si premierea va avea loc in ziua de 29 iunie 2016 in cadrul Adunarii
Generale APIIP

-

Concurentii vor avea dreptul sa foloseasca timbrul asociatiei de participant sau castigator al
concursului, timp de un an de zile
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-

Concurentii prezinta un display portabil care sa afiseze unul sau doua flyere A4 si sa sustina
cateva cataloage format A4

-

Contextul de utilizare practica a display-urilor poate fi un eveniment temporar de marketing
gen targ - conferinta sau showroom

-

Juriul este format din 5 membri si are drepturi decizionale depline

-

Juriul alege un presedinte

MODUL de PUNCTARE
Fiecare membru al juriului puncteaza cele trei atribute cu note de la 1 – 10.
In cazul unui rezultat de egalitate, presedintele juriului isi va exercita un drept de veto motivat, astfel
incat in final sa existe un singur castigator.
1. Design-ul
2. Inovatia
3. Portabilitatea

Succes!!!

Presedinte,
Zsolt Rudnyanszky
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