Napjaink kommunikációja sokszor azon áll vagy bukik, miként tudjuk röviden, tömören, mégis érdeklődést
keltve eljuttatni üzenetünket másoknak. Az egyszerűsítés nem azonos a leegyszerűsítéssel és lebutítással.

Versenyfelhívás
2018. augusztus 6. – 2018. szeptember 6.
Az Internet Hungary 2018 Konferencia szervezői versenypályázatot hirdetnek

HATSZAVAS TÖRTÉNETEK megírására
A terjedelem: összesen hat szó lehet és nem több.
(A hat szóba névelők, névutók, kötőszavak is beletartoznak, de írásjelek nem.)
A történet témája: Az emberek köztünk élnek
A téma meghatározását tágan lehet értelmezni, inkább kapaszkodóként adtuk meg. A benyújtott versenymű
esetében fontos szempont a mondanivaló, fontos, hogy ne csupán szózsonglőrködés legyen. Hangsúlyos
szempont még, hogy a történet kerek, izgalmat keltő legyen és az olvasó fantáziájának teret adjon. A versenymű
nem lehet aktuálpolitikai témájú.
Beadandó melléklet: Rövid leírás, amely bemutatja a hatszavas versenymű hátterét, hosszabb történetét és
indokolja mondanivalóját – mindezt maximum bruttó 1000 karakter terjedelemben.
A hat szó háttere valós vagy fikciós is lehet.
Az alkotáshoz remek segítséget nyújt Györffy Kingával készített interjúnk. Kérjük olvassa el.
Beküldési cím: Írásvédett PDF-formátumban hatszavastortenet@internethungary.com címre.
A tárgymezőbe, kérjük, írják be: Internet Hungary – 6 szavas történetek.
A pályázók a versenyművet tartalmazó kísérő e-mailben legyenek kedvesek megadni nevüket, telefonszámukat.
Figyelem! Csak az a pályamű tekinthető érvényesnek, amelyet a beérkezést követő 24 órán belül e-mailben
visszaigazolunk.
Pályázati díj: bruttó 2540 forint/nevezés. A jelentkezést követően számlát küldünk a pályázati díjról,
amelyet 3 napon belül szíveskedjenek átutalni. (A számlázási címet és az adatokat kérjük megadni.)
Azt a nevezést, amelyhez legkésőbb 2018. szeptember 10-ig nem érkezik be a nevezési díj összege a szervező
bankszámlájára, a versenyből töröljük.
A beadható versenyművek száma: Minden pályázó egy versenyművel nevezhet.
A versenymű beérkezési határideje: 2018. augusztus 6-tól szeptember 6-án 24.00 óráig
A díjak: 1 fődíj – 1 közönségdíj
A díjazottak az Internet Hungary 2018 Konferencián vehetik át díjaikat.
– A díjazottak egyenként nettó 120 000 Ft pénzjutalomban részesülnek.
– Interjú készül velük, amely a Digital Hungary szakportálon jelenik meg.
– Az alkotókat és versenyműveiket bemutatjuk a Facebookon, a Digital Hungaryn és a LinkedIn csatornákon.
– A nyertes hatszavasok egy-egy rövid retorikai-storytelling elemzés kíséretében bekerülnek Györffy Kinga
professzionális történetmesélésről szóló, 2018 végén megjelenő könyvébe.
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Shortlistesek elismerése:
A shortlistre került 6 pályázó (akik közül két fő díjátvevő) számára kétnapos belépőt biztosítunk az Internet
Hungary 2018 Konferenciára (szállás: Hotel Balaton/CE Plaza).

A VERSENY MENETE
A szakmai zsűri szeptember 15-ig dönt a hat versenyművet tartalmazó shortlistről és a fődíjas történetről.
A shortlistes alkotásokat a Facebookon tesszük közzé, amelynek alapján a nézők szavazhatnak a legjobb
alkotásra. A legtöbb szavazatot elért hatszavas történet kapja a közönségdíjat.
A shortlist alkotóit és versenyműveit a szervezők az Internet Hungary Konferencián (2018. szeptember 25–26.)
mutatják be egy fórumbeszélgetés alkalmával, amikor a történetek hátterét is megismerheti a közönség, ezért
kérjük, hogy csak azok nevezzenek, akik jelen tudnak lenni az eseményen.
A versenyzők a nevezéskor hozzájárulnak, hogy nevüket és pályaművüket a pályázat kiírója az Internet
Hungary 2018 Konferencián, a Digital Hungary és az Internet Hungary internetes oldalakon és ezek social
média csatornáin – pl.: Facebook – nyilvánosan közzétegye.
A verseny szakmai vezetője:
Györffy Kinga
retorikai-storytelling tanácsadó, egyetemi oktató
Szervezőtulajdonos:
Média Hungária Konferencia Iroda és Csermely Ákos
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