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Η NESPRESSO ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 
ΤΟΥΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΣΤΕΣ 
ΣΤΟΝ 5ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
NESPRESSO TALENTS.

ΕΙΣΤΕ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΣΤΗΣ;
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Το Nespresso Talents 
ενθαρρύνει τους 
κινηματογραφιστές να 
αφηγηθούν μια ιστορία μέσα 
από ένα κάθετο βίντεο.

Οι κινηματογραφιστές που θα προκριθούν θα 
λάβουν προσκλήσεις για σημαντικά διεθνή 
φεστιβάλ κινηματογράφου, καθοδήγηση από 
ειδικούς στον κινηματογράφο και πολλά 
άλλα... +50.000€ σε χρηματικά βραβεία 
συνολικά!

www.nespresso.com/talents

#NespressoTalents  #VirtuousCircles



Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
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Στόχος της Nespresso είναι να υποστηρίζει τους ανθρώπους που σκέφτονται διαφορετικά και είναι 
διατεθειμένοι να κάνουν ένα βήμα πιο πέρα, υπερβαίνοντας τα όρια και δείχνοντας δημιουργικότητα 
σε ό,τι κάνουν. Για τον λόγο αυτόν, η Nespresso υποστήριζε και δημιουργούσε πάντα πλατφόρμες που 
αναγνωρίζουν την εξαιρετική δημιουργικότητα, το ταλέντο και τις αφηγηματικές ικανότητες.

Οι αφηγητές έχουν μια μοναδική δύναμη.

Μπορούν να δίνουν ελπίδα, να μας κάνουν να γελάμε ή να κλαίμε, και να αλλάζουν τον κόσμο γύρω 
τους. Φέτος, η Nespresso θέλει να εμπνεύσει τους κινηματογραφιστές να επιφέρουν θετική αλλαγή, 
υποστηρίζοντας παράλληλα τα κινηματογραφικά ταλέντα σε όλο τον κόσμο.

#NespressoTalents  #VirtuousCircles
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Οι ενάρετοι κύκλοι μπορούν να δημιουργηθούν από οτιδήπο-
τε. Από μια μικρή κίνηση που δεν έμεινε χωρίς ανταπόδοση 
μέχρι σημαντικότερες πρωτοβουλίες που έχουν ωφελήσει 
τον κόσμο μας σε μεγαλύτερη κλίμακα. Αυτό που έχει σημα-
σία είναι να αφηγηθείτε μια ιστορία ενάρετου κύκλου.

Ο μοναδικός κανόνας που υπάρχει είναι ότι το βίντεό σας θα 
πρέπει να έχει αναλογίες εικόνας 9:16 και να διαρκεί από 2 
έως 3 λεπτά. Στη σύγχρονη πραγματικότητα όπου η χρήση 
των κινητών είναι πλέον τόσο διαδεδομένη, ολοένα και πε-
ρισσότεροι άνθρωποι παρακολουθούν κάθετα βίντεο. Γι' αυ-
τό, ανταποκριθείτε στην πρόκληση και δείτε τι μπορείτε να 
δημιουργήσετε.

Κάθε ιστορία αξίζει να ειπωθεί. Γιατί, λοιπόν, να μην αφηγηθεί-
τε τη δική σας; Η ιστορία σας μπορεί να διαδραματίζεται οπου-
δήποτε: στο σπίτι σας, στη γειτονιά σας ή στην τάξη σας. 
Μπορεί να περιλαμβάνει φίλους, συγγενείς ή ακόμα και παντε-
λώς άγνωστα σε εσάς πρόσωπα. Μπορεί να είναι ένα ντοκιμα-
ντέρ για τον πραγματικό κόσμο ή μια ιστορία που περιγράφει 
έναν φανταστικό κόσμο που έχετε δημιουργήσει μόνοι σας. 
Μπορεί να αποτελείται από κινούμενα γραφικά ή πραγματικές 
λήψεις. 

Οι ενάρετοι κύκλοι είναι παντού και μπορούν να αποτελέ-
σουν μια ισχυρή δύναμη θετικής αλλαγής. Θέλουμε να αφη-
γηθείτε μια ιστορία που να δείχνει πώς μία καλή πράξη άλλα-
ξε κάτι προς το καλύτερο και έγινε καταλύτης για κάτι μεγαλύ-
τερο από την ίδια την πράξη.

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
NESPRESSO TALENTS 2020: 
«VIRTUOUS CIRCLES» 
Ή ΑΛΛΙΩΣ «ΕΝΑΡΕΤΟΙ ΚΥΚΛΟΙ»
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Είναι δεκτές όλες οι κατηγορίες (π.χ. κωμω-
δία, δράμα, μυστήριο κ.λπ.) είτε σε μορφή μυ-
θοπλασίας είτε σε μορφή ντοκιμαντέρ, κινου-
μένων σχεδίων ή βίντεο κλπ. Γλώσσα: Αγγλι-
κά ή με αγγλικούς υπότιτλους. Βεβαιωθείτε 
ότι οι υπότιτλοι είναι συγχρονισμένοι με τις 
φωνές.

Απαραίτητη η χρήση πρωτότυπης, ακυκλοφόρητης μουσικής.

Είναι εξαιρετικά σημαντικό τα βίντεο να μην περιλαμβάνουν 
άλλες επωνυμίες και προϊόντα από αυτά της Nespresso, και 
να μην κάνουν αναφορές σε άλλες τέτοιες επωνυμίες και 
προϊόντα. Αν υπάρχουν προϊόντα, θα πρέπει να είναι θολά. 
Διαφορετικά, το βίντεο δεν θα εγκριθεί.

Σημειώστε ότι τα βίντεο που θα υποβληθούν θα πρέπει να 
είναι πρωτότυπα και να μην έχουν προβληθεί ή δημοσιευτεί 
στο διαδίκτυο.

Διάρκεια βίντεο: Από 2 έως 3 λεπτά το πολύ. 
Μορφή βίντεο: 9:16 Full HD 1080X1920, 
25fps, ήχος υψηλής ποιότητας, αρχείο .mp4 ή 
.mov, κωδικοποίηση βίντεο h264, ελάχιστος 
ρυθμός 10000 kbps. Θα απαιτηθούν αρχεία 
SRT για όλα τα βίντεο που θα προκριθούν. 
Μέγιστο μέγεθος: 2 GB

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΩΝ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ανατρέξτε στην τοποθεσία nespresso.com/talents.



TA L E N T S 2 0 2 0

#NespressoTalents  #VirtuousCircles

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Όλοι οι κινηματογραφιστές που θα λάβουν μέ-
ρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να προσκομί-
σουν φωτογραφίες τους, αλλά και ορισμένα βι-
ογραφικά σημειώματα ή προσωπικές πληρο-
φορίες που θα δημοσιευτούν μαζί με την ταινία 
τους, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

• Ονοματεπώνυμο
• Ηλικία
• Χώρα
• Τίτλος ταινίας

• Μπορείτε να δημιουργήσετε την ταινία σας με οποιαδήποτε ψη-
φιακή συσκευή ή λογισμικό, συμπεριλαμβανομένων των ψηφια-
κών καμερών με φιλμ, των smartphone και των ψηφιακών καμε-
ρών DSC (συμπεριλαμβανομένων των smartphone, των ψηφιακών 
καμερών DSC και των βιντεοκαμερών).
• Τα βίντεο που έχουν ρετουσαριστεί με τη χρήση λογισμικού ή με 
άλλα μέσα θα γίνονται δεκτά.
• Επίσης δεκτές θα γίνονται οι φωτογραφίες που έχουν ρετουσαρι-
στεί με τη χρήση εφαρμογής επεξεργασίας βίντεο ή φωτογραφιών.
• Θα γίνουν δεκτά τόσο τα έγχρωμα όσο και τα ασπρόμαυρα βί-
ντεο.
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ΒΡΑΒΕΙΑ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Πρώτη θέση:
- €5.000
- Πρόσκληση στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Καννών 2020

Δεύτερη θέση:
- €3.000 ανά βίντεο
- Πρόσκληση στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Καννών 2020
- Συμβουλευτική συνάντηση με επαγγελματίες από τον 
χώρο του κινηματογράφου

Τρίτη θέση:
- €2.000 ανά βίντεο
- Πρόσκληση στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Καννών 2020

Οι κάτοικοι Γαλλίας, ΗΠΑ, Μεξικού, Τσεχικής 

Δημοκρατίας, Ισπανίας, Ρουμανίας, Βελγίου, 

Ρωσίας, Κίνας, Πολωνίας, Φιλιππίνων και Ελλάδας, 

μπορούν να πάρουν μέρος στους τοπικούς διαγωνι-

σμούς και να διεκδικήσουν τα σχετικά βραβεία.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον 

ιστότοπό μας: www.nespresso.com/talents
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

11 Φεβρουαρίου 2020: Έναρξη διαγωνισμού

25 Μαρτίου 2020: Προθεσμία υποβολής

23 Μαρτίου 2020: Δημοσίευση επιλογών 
στον ιστότοπο www.nespresso.com/talents

15 Μαΐου 2020: Ιδιωτική τελετή απονομής 
βραβείων διεθνούς διαγωνισμού της 
Nespresso στο πλαίσιο του Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου Καννών 2020

nespresso.talents@nespresso.com

www.nespresso.com/talents

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ


