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ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Κύριοι, κυρίες,

Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι 
η Εταιρεία FMW Financial Media Way στα πλαί-
σια της διαχρονικής προσπάθειας της να ανα-
δεικνύει και να προβάλλει την κυπριακή επιχει-
ρηματικότητα, αποφάσισε να προχωρήσει στην 
εγκαθίδρυση και στην Κύπρο του θεσμού των 
ετήσιων βραβείων για τα web-banners που δη-
μιουργούν οι επιχειρήσεις για να προβάλλουν 
τις δραστηριότητες, τα προϊόντα και τις υπηρε-
σίες τους.

Τίτλος του νέου θεσμού είναι «1st Awards – 
The Best web-banners in Cyprus 2022».

Στα πλαίσια αυτά, καθιερώνουμε τρία βραβεία, 
τα οποία θα απονέμονται σε ειδική εκδήλωση 
στις εταιρείες που τα web-banners τους θα ψη-
φιστούν σε ανοικτή ψηφοφορία από το κοινό 
ως τα Καλύτερα της χρονιάς.

Αν η επιχείρηση σας ενδιαφέρεται να συμμετά-
σχει στον εν λόγω διαγωνισμό, μπορείτε να μας 
αποστείλετε τα web-banners που έχετε χρησι-
μοποιήσει το 2022 για να τεθούν ενώπιον του 
κοινού που θα ψηφίσει.

Πιστεύοντας ότι με το νέο αυτό θεσμό προω-
θούμε την επιχειρηματικότητα και αναδεικνύ-
ουμε όσους συμβάλλουν στον ψηφιακό μετα-
σχηματισμό της χώρας, αναμένουμε τη θετική 
ανταπόκριση σας.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Με εκτίμηση

FMW FINANCIAL MEDIA WAY
Τμήμα Συνεδρίων και Εκδηλώσεων

Επισυνάπτονται οι όροι και όλες οι λεπτομέρειες για τον Διαγωνισμό.

The Best 
web-banners 
in Cyprus

Επιβραβεύουμε την επιχειρηματικότητα για 
τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Κύπρου

ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ιανουάριος 2023

Βραβεία στα καλύτερα 
banners της χρονιάς3 



Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
•  Ο Διαγωνισμός με τίτλο «1st Awards – The Best web-banners in 

Cyprus 2022» οργανώνεται από την Εταιρεία Επικοινωνίας, Δη-
μοσιότητας, Εκδόσεων, Διαφήμισης και Συνεδρίων FMW Financial 
Media Way.

•  Ο Διαγωνισμός προβλέπει την απονομή 3 βραβείων, θα είναι ετή-
σιος και για φέτος που είναι η πρώτη χρονιά θα καλύπτει την πε-
ρίοδο Ιανουάριος – Δεκέμβριος 2022.

ΣΤΟΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Στόχος της νέας αυτής πρωτοβουλίας της FMW είναι η ανάδειξη και 
επιβράβευση της διαδικτυακής προβολής που κάνουν οι επιχειρή-
σεις για προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών τους. Πιστεύ-
οντας ότι η μεγάλη ανάπτυξη που παρατηρείται στη διαδικτυακή 
προβολή των επιχειρήσεων είναι μια πραγματικότητα που θα συνε-
χιστεί και τα επόμενα χρόνια και αξίζει να επιβραβεύεται. Άλλωστε, 
η προσπάθεια όλων μας για ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας 
απαιτεί και την επιβράβευση των Οργανισμών και επιχειρήσεων 
που συμβάλλουν σ’ αυτή.

ΠΟΙΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ
•  Στον Διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος οι επιχειρήσεις (όχι 

οι διαφημιστικές εταιρείες και τα δημιουργικά τμήματα τους) με 
τα web-banners, τα οποία χρησιμοποιήσαν σε όλη τη φετινή χρο-
νιά, δηλαδή το έτος 2022.

•  Η κάθε επιχείρηση μπορεί να λάβει μέρος στον Διαγωνισμό με 
όσα  web-banners επιθυμεί.

•  Απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή κάποιου web banners 
στο διαγωνισμό είναι η χρησιμοποίηση του από τις επιχειρήσεις 
μέσα στο 2022 και η ανάρτηση του σε τουλάχιστον 2 – 3 ιστο-
σελίδες ενημερωτικού χαρακτήρα της Κύπρου (δηλαδή να έγινε 
κανονική καμπάνια).

•  Τα web-banners που θα επιλέξουν οι επιχειρήσεις να διαγωνι-
σθούν θα πρέπει να αποστέλλονται στην Εταιρεία μας για ανάρ-
τηση τους στον διαδικτυακό τόπο που θα ψηφίζει το κοινό (ιστο-
σελίδα www.fmwconferences.com). 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι επιχειρήσεις των οποίων τα web-banners θα λάβουν μέρος στον 
Διαγωνισμό και θα παρουσιαστούν στην εκδήλωση βράβευσης θα 
πρέπει να καταβάλουν το ποσό των €1000 για κάθε web-banner 
τους, ενώ όσες θα συμμετάσχουν με περισσότερα του ενός banner 
θα έχουν έκπτωση €200 για το κάθε banner.

ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΕΠΙΛΕΞΟΥΝ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ web-banner
•  Η επιλογή των Καλυτέρων web-banners της χρονιάς θα γίνει από 

το κοινό σε ανοικτή διαδικτυακή ψηφοφορία ανεξαρτήτως κριτη-
ρίων, μέσα από την πλατφόρμα μας www.fmwconferences.com .

• Η ανοικτή ψηφοφορία θα αρχίσει στις 15 Δεκεμβρίου 2022 και θα 
ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2022.

•  Το κοινό που θα ψηφίζει θα δικαιούται μόνο 1 ψήφο.
• Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, οι επιχειρήσεις δικαιούνται να 

παροτρύνουν το κοινό (με διάφορες προωθητικές ενέργειες) για 
να ψηφίσει το δικό τους banner.

• Τα 3 web-banners που θα λάβουν τη ψηλότερη βαθμολογία θα 
είναι αυτά που θα βραβευθούν ανάλογα με τη σειρά κατάταξης 
τους.

ΠΟΤΕ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΟΥΝ ΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ
•  Η ανακοίνωση των Βραβείων θα γίνει σε ανοικτή εκδήλωση, στην 

παρουσία αρμοδίων του κράτους, την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 
2023 το απόγευμα στη Λευκωσία, όπου σε οθόνες θα παρουσι-
αστούν με ειδικό σχόλιο όλα τα web-banners που έλαβαν μέρος 
στον Διαγωνισμό. 

•  Στην εκδήλωση θα προσκληθούν 3 άτομα από κάθε διαγωνιζόμε-
νη εταιρεία καθώς και άλλα πρόσωπα του τομέα τεχνολογίας και 
μάρκετιγκ.

•  Στην εκδήλωση θα προσφερθούν ποτά και συνοδευτικά.
•  Η εκδήλωση θα μεταδίδεται διαδικτυακά ζωντανά από την πλατ-

φόρμα της FMW (www.fmwconferences.com) και την ιστοσελίδα 
nomisma.com.cy. 

•  Ο διαγωνισμός και η εκδήλωση βράβευσης θα τύχουν ευρείας 
προβολής από τα ΜΜΕ, τα social media και άλλα κανάλια δημοσι-
ότητας.

ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
•  Όλα τα banners που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα είναι 

αναρτημένα από τις 15 Δεκεμβρίου 2022 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 
2022 στην ιστοσελίδα που θα ψηφίζει το κοινό.

•  Όλα τα banners που θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό θα πα-
ρουσιαστούν στο κοινό που θα παρευρεθεί στην εκδήλωση Επί-
δοσης των βραβείων.

•  Τα 3 web-banners που θα βραβευθούν θα τύχουν ευρείας προβο-
λής (δελτία τύπου, ανάρτηση στα social media, κλπ.), ενώ θα μπο-
ρούν να αξιοποιηθούν διαφημιστικά ή άλλως πως από τις ίδιες 
τις επιχειρήσεις, με την ένδειξη ότι βραβεύτηκαν.

•  Τα 3 web-banners που θα βραβευθούν θα αναρτηθούν σε περί-
οπτη θέση για 1 μήνα ΔΩΡΕΑΝ στην ιστοσελίδα nomisma.com.
cy, ενώ θα διευθετηθεί και η δημοσίευση συνεντεύξεων αρμοδίων 
των επιχειρήσεων για τη βράβευση.

•  Η εκδήλωση των Βραβείων, οι ομιλίες καθώς και οι βραβεύσεις θα 
προβληθούν με εκτενή ρεπορτάζ και φωτογραφικό υλικό από τα 
έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα της εταιρείας μας, τα social media 
καθώς και από άλλα ΜΜΕ.

ΤΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ
• Τα βραβεία θα είναι εικαστικά μοντέρνες πλακέτες που θα παραπέ-

μπουν στη δυναμική της ψηφιακής εποχής μας, με την αναγραφή 
του ονόματος και του λογοτύπου της επιχείρησης καθώς και την 
ένδειξη του Βραβείου που κέρδισε.

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1st Awards 2022
The Best web-banners in Cyprus

Σας πληροφορούμε ότι η Επιχείρηση μας επιθυμεί να λάβει μέρος στον Διαγωνισμό
 «The Best web-banners in Cyprus 2022» και σας αποστέλλουμε τα σχετικά banners.

ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΧΕΡΗΣΗΣ: ...................................................................................................................................................................

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ....................................................................................................................................................................................

ΤΗΛ.: ...........................................................................................  FAX: ...........................................................................................

EMAIL: .............................................................................................................................................................................................

ΑΡΙΘΜΟΣ BANNER: ....................................................................................................................................................................

ΟΝΟΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ: ...................................................................................................................................................................

H αίτηση συμμετοχής και το υλικό κάθε εταιρείας, να αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@fmw.com.cy. 
Μαζί με την υποβολή της αίτησης, παρακαλούμε να γίνεται και η αποπληρωμή του ανάλογου ποσού για την κάθε συμμετοχή.

Για περισσότερες πληροφορίες τηλ.: 22342005


