Brieful competiției
HAI #VIDEOLIBERARE/TELEKOM/Young FIBRA

http://creator.iqads.ro/netliberare
CONTEXT
Telekom este un brand care se adresează tuturor, de la adolescenții care au telefonul lipit de mână,
viitorii Youtuberi de mâine, dar și părinții care acum învață Facebook. Chiar și bunicilor care sunt acum la
primul lor telefon fără butoane. Pentru că toți suntem conectați prin tehnologie și prin internet, prin
Facebook și Whatsapp. Pentru mulți dintre noi, smartphone-ul este ca prelungirea mâinii, mai curând ne
uităm cheile acasă sau portofelul, dar telefonul niciodată.
În 2017, Telekom pune egal între libertate și internet prin noua campania de imagine #NETLIBERARE ce
anunță oferte gândite să ușureze accesul la internet.

OBIECTIVE
1) Să creștem preferința pentru Cartela Telekom în rândul tinerilor din segmentul 15-20 ani.
2) Să creștem asocierea brandului Telekom cu internetul, inovația și creativitatea.

CAMPAIGN KEY MESSAGE
Cartela Telekom vine cu #VIDEOLIBERARE
Ai 30 GB bonus lunar la viteza 4G la 5 euro credit să urmărești tot conținutul video disponibil pe net.

OFERTA COMPLETĂ A CARTELEI (nu trebuie sa comunicam toata oferta, doar 30 GB bonus)
5 GB + 30 GB bonus 4G
Whatsapp nelimitat
1000 minute naționale și fix internațional/SMS-uri naționale
100 minute internaționale către mobil
NELIMITAT minute şi SMS-uri în reţelele fixe şi mobile Telekom Romania

LIVRABILE
Idei de proiecte neconvenționale ce promovează Cartela Telekom prin prisma accesului nelimitat la
conținut video, prin cei 30 GB.
Puteți gândi campanii digitale / social media-led/ evenimente / creative media / guerilla marketing /
OOH sau chiar promoții – respectând o singură condiție: ideile să fie implementabile în România într-un
buget de 50 000 EURO maximum.

CRITERII DE EVALUARE
 creativitate & originalitate
 respectarea brief-ului
 relevanță pentru target

MANDATORIES
Ideile propuse trebuie să fie construite sub plaforma de creație actuală Telekom.
Dacă alegeți să vă prezentați super ideea printr-un video, încercați să fie sub 1 minut.

IDEA STARTERS
// conținut video înseamnă de la YouTube, la filme, extreme sports sau eGames Competitions
//YouTube este infinit și satisface toate gusturile - de la tutoriale la conținut educativ la
entertainment, singura limită rămâne doar cât poate rezista fiecare

CONDIȚIILE TEHNICE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ TOATE LUCRĂRILE ÎNSCRISE ÎN
COMPETIȚIE
Formatele de prezentare/upload ale conceptului campaniei și execuțiilor propuse sunt:
1. Formatul de Prezentare JPG, în format JPEG, JPG sau PNG, în limita a 10 MB,
completând informațiile despre propunerea de campanie în unul dintre layout-urile
Propunere_si_KV__landscape.jpg sau Propunere_si_KV__portrait.jpg din KIT_TELEKOM.zip
Sunt necesare urmatoarele informatii:
Titlul [ max 10 cuvinte ]
Raționalul (care a fost gândirea din spatele ideii) [ max 150 cuvinte ]
Ideea campaniei (sintetizarea ideii propuse) [ max 50 cuvinte ]
Detaliile de implementare (cum prinde ideea viață, cum se articulează pe diverse medii) [ max 400 cuvinte ]
+ KV campaniei (în zona de KV landscape sau portait)

sau
2. Format de Prezentare VIDEO, in format .avi, .mp4 sau .mov în limita a 100 MB [ideal sub 60
sec] Prezentarea video-ului propus trebuie sa se termine cu secventa de semnatura a campaniei
Carton+Semnatura.mov din KIT_TELEKOM.zip
De asemenea sunt necesare următoarele informații adăugate în câmpul de Descriere din
platforma TheCreator, pe pagina unde se pot încărca fișierele.
Titlul [ max 10 cuvinte ]
Raționalul (care a fost gândirea din spatele ideii) [ max 150 cuvinte ]
Ideea campaniei (sintetizarea ideii propuse) [ max 50 cuvinte ]
Detaliile de implementare (cum prinde ideea viață, cum se articulează pe diverse medii) [ max 400 cuvinte ]

Atat layouturile pentru înscriere în competiție cât și cartonul video sunt în KIT_TELEKOM.zip

TIMING-UL DE DESFĂȘURARE A COMPETIȚIEI
Perioada de înscrieri:
23 august – 15 octombrie 2017 (inclusiv).
Perioada votului (1): Publicul
23 august – 29 octombrie 2017 (inclusiv).
Perioada votului (2): Jurați
30 octombrie - 6 noiembrie 2017 (inclusiv).
>> Va rezulta un TOP 10 ce va fi anunțat între 7 și 9 noiembrie 2017.
Perioada votului (3): Juriu FIBRA Awards
9 noiembrie - 16 noiembrie 2017 (inclusiv).
Anunțarea câștigătorilor: 17 noiembrie 2017.
Inscrierea unei propuneri se va face aici:
http://creator.iqads.ro/netliberare/adauga_creatie
Succes!

