КОНКУРС ВІДЕОРОБІТ ‘MADE IN UKRAINE 2012’
студентська стипендійна програма
Ініціатива Discover Ukraine здійснює постійну підтримку соціальних та культурних проектів, котрі
створюють позитивну та прогресивну репутацію України у світі.
Саме тому в рамках цьогорічної стипендійної програми студентам українських університетів пропонується
взяти участь у проекті ‘Made in Ukraine’, направленого на промоцію українського за кордоном.
Відеоролики мають продемонструвати те найкраще, що Україна може дати світові: через продукти
українського бізнесу, прогресивні культурні проекти, досягнення великих українців, те цікаве й актуальне,
чим живе сучасна Україна і чим вона щиро
ділиться з гостями. Роботи повинні
знаходитися у межах ‘Made in Ukraine’. В
Для заохочення передбачена відповідна МОТИВАЦІЯ:
них може демонструватись як діяльність
українців (скажімо, Іоана Пінзеля, Iгоря
1 місце – нова молодіжна зірка серед смартфонів – HTC Desire С!
Стрембицького, Василя Іванчука), події на
2 місце - ще один HTC Desire С.
теренах України (від «ГогольFest» до
3 місце - і ще один HTC Desire С :)
фестивалю бринзи та вина), так і особливі
4-20 місця - цінні подарунки.
місця («Могилянка», замки, Одеса) тощо.
Найкращі роботи будуть розміщені на вебресурсі www.DiscoverUkraine.ua., і, таким
чином, напряму впливатимуть на
формування репутації нашої держави.
Інформацію про переможців опублікують
провідні національні ЗМІ.
Журі конкурсу:
Наталія Попович (PRP Group),
Павло Гудімов (арт-центр «Я Галерея»),
Володимир Янченко («Парк Київська Русь»),
В’ячеслав Килимар («DiscoverUkraine»).

ТЕХНІЧНІ ДЕТАЛІ
До участі в конкурсі допускаються студентські відеороботи у
форматі Video News Release
1. Дедлайн вибору тем: 3 листопада 2012 року, 12:00;
2. Дедлайн надсилання робіт: 3 грудня 2012 року, 12:00;
3. Теми та роботи (лінк на файлообмінник) надсилати на
vkylymar@prp.com.ua;
4. Хронометраж: 3-5 хвилин;
5. Мова: українська або англійська (вітається).

ПЕРЕМОЖЦІ ПОПЕРЕДНЬОГО КОНКУРСУ
1. Києво-Могилянська Академія / Kyiv-Mohyla Academy http://www.youtube.com/watch?v=eNwNaq0CCCE
2. Абабагаламага / Ababahalamaha http://www.youtube.com/watch?v=OJDm_3Bvsyw
3. Звучі дочі / Zvuchi Dochi http://www.youtube.com/watch?v=gCGrIbivEoQ
4. Джусь і бандура / Dzhus and bandura http://www.youtube.com/watch?v=VlGA8qJSq58
5. Трипільське коло / Trypilske Kolo http://www.youtube.com/watch?v=QjyfrQSS7AI
Нехай щастить!

http://vk.com/club42416563
https://www.facebook.com/events/410870555625149/
vkylymar@prp.com.ua
Тел: +38 (044) 495-29-60
Факс: +38 (044) 495-29-6

