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Презентация

Обща информация и правила за категория
"Презентация"
Заданието на участниците е да създадат рекламно-информационна презентация. Темата, по
която се работи, се задава от журито, като включва детайлно описание на съдържание и
рекламно послание, което трябва да достигне до аудиторията.

Всички нужни за реализирането на финалния продукт ресурсни материали се предоставят на
преносима памет / USB флаш. По време на състезателния ден участникът при необходимост от
допълнителни видео кадри и/или изображения може да заснеме на място със собствена
цифрова видеокамера или цифров фотоапарат /препоръчваме тип: Дигитални огледално-
рефлексни апарати (D-SLR)/.

Софтуерът, с който участниците разработват продукта по заданието е MS Office Power Point,
а версията на софтуера е по избор. Всеки участник носи отговорност за лицензионните права
на инсталираните софтуерни приложения на собствения си преносим компютър (лаптоп).

След като участникът приключи своята работа, записва на преносимата памет / USB флаш във
формат .PPS и/или .PPT, като в описанието на заданието ще има допълнителна информация.

В състезателния ден, участниците нямат право да използват Интернет.

Участниците, които се класират в ТОП 10, след обявяването им - задължително
презентират пред журито. Презентирането дава 50% тежест в крайното
класиране!

Време за работа: 4 часа

Жури и ментори в категорията

Анджи
Филипова

Полина
Декова
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Петър
Шарков

Ралица
Гребенарова

Предварителни критерии *
1. Структура на презентацията - предава ли ясно посланието и основните характеристики на
продукта, как комуникира с аудиторията;
2. Техническа изработка и познаване на софтуера - как са използвани различните
функционалности на PowerPoint в презентацията;
3. Дизайн и цялостна визия - как са използвани графичните елементи, мултимедия, шрифтове,
цветове и т.н.

За всеки критерий се дават следните оценки: лошо (1 точка), добре (3 точки) и отлично (5
точки).
*Журито има право в деня на обявяването на задачата да обнови критериите спрямо
заданието.


