ΕΒΓΕ2020ΑΠΟΣΤΟΛΗΕΡΓΩΝ
Από τη στιγμή που έχετε ολοκληρώσει την
ηλεκτρονική καταγραφή της υποβολής
σας (και την πληρωμή σε περίπτωση που
έχετε καταθέσει τέσσερα έργα και πάνω)
απομένει μόνο η αποστολή των αντικειμένων
και των αρχείων υψηλής ανάλυσης, ώστε
να ολοκληρώσετε την όλη διαδικασία
(εξαιρούνται οι ψηφιακές κατηγορίες, όπου δε
χρειάζεται να στείλετε τίποτα παραπάνω).
Αναφορικά με τα υλικά
• Θα πρέπει να παραδοθούν σε φάκελο ή κουτί
στο έξω μέρος του οποίου θα αναγράφεται
ο κωδικός του υποψηφίου (τετραψήφιο
νούμερο που θα βρείτε επιλέγοντας “προφίλ”
από το αριστερό μενού του λογαριασμού
σας).
• Φροντίστε τα έργα που αποστέλλετε να είναι
στην καλύτερη το δυνατόν κατάσταση (χωρίς
τσακίσεις ή κακώσεις). Οι εκτυπώσεις που
κάνετε εσείς θα πρέπει να είναι σε ποιότητα
δοκιμίου. Οι αφίσσες να είναι σε κυλίνδρους
και όχι διπλωμένες.

• Αν θεωρήσουμε ότι στέλνετε ένα σημαντικό
αριθμό συμμετοχών, αυτές θα πρέπει να είναι
ταξινομημένες όλες μαζί σε ένα κουτί, όπου
κάθε εργασία θα βρίσκεται μέσα στο δικό της
φάκελο με τον κωδικό της γραμμένο απ’ έξω
(τον κωδικό μπορείτε να βρείτε επιλέγοντας
“Συμμετοχές” από το αριστερό μενού του
λογαριασμού σας).
• Γενικότερα, στο ερώτημα «Πώς είναι
καλύτερα να στείλω τη δουλειά μου;» η
απάντηση είναι «Χρησιμοποιώντας την κοινή
λογική». Βάλτε τον εαυτό σας στη θέση των
μελών της Κριτικής Επιτροπής και φανταστείτε
πώς θα θέλατε εσείς να σας παρουσιάσουν μια
εργασία.
• Θέλουμε με έμφαση να σας
συμβουλεύσουμε να συμπεριλάβετε μια
εκτύπωση του πεδίου “Περιγραφή” κάθε
συμμετοχής, όπου πιστεύετε ότι αυτο θα
βοηθήσει στην παρουσίασή σας.

Αναφορικά με τα ψηφιακά αρχεία
Ιδανικά, όλες οι δουλειές θα πρέπει να
αποστέλλονται ψηφιακά στην ηλεκτρονική
διεύθυνση του διαγωνισμού (info@ebge.gr).
μέσω του ιστοτόπου www.wetransfer.com ή
σε αποθηκευτικό μέσο usb drive.
Τα αποστελλόμενα αρχεία θα πρέπει να
βρίσκονται σε φακέλους, οι οποίοι σαν όνομα
θα φέρουν τον κωδικό της κατηγορίας όπως
αυτός αναγράφεται στη φόρμα συμμετοχής.
Μέσα σε κάθε τέτοιο φάκελο θα πρέπει να
υπάρχουν, όπου χρειάζεται, υποφάκελοι με
τον κωδικό της κάθε εργασίας.
• Στην περίπτωση αποστολής usb stick, πάνω
σε αυτό θα πρέπει να αναφέρεται ευκρινώς ο
κωδικός του συμμετέχοντος .
• Για την καλύτερη παρουσίαση των εργασιών
στον κατάλογο των ΕΒΓΕ, είναι προτιμότερο
να έχετε φροντίσει οι ίδιοι να περιλάβετε στο
συνοδευτικό μέσο αποθήκευσης ψηφιακές
φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης που
παρουσιάζουν τις δουλειές σας όπως εσείς
κρίνετε καλύτερα.

