מרחב צפון

 3ספטמבר 8436
תחרות סרטונים כחול – לבן " : 6102מוצר ישראלי זה הלייק שלי"
הוראות כלליות
מטה מיוצר בישראל (כחול לבן) בהתאחדות התעשיינים ,אגודת בית התעשיינים חיפה ,איגוד המזון ,איגוד
מתכת חשמל ותשתית ,איגוד הכימיה פרמצבטיקה ואיכות הסביבה ואיגוד מוצרי צריכה ובנייה בהתאחדות
התעשיינים ,משיקים תחרות סרטונים " מוצר ישראלי זה הלייק שלי" לקידום ועידוד מודעות רכישת מוצרים
תוצרת הארץ כחול -לבן.
התחרות פתוחה לכלל אזרחי ישראל מגיל  31ומעלה והשתתפות בה אינה כרוכה בתשלום.
על הסרטונים המשתתפים בתחרות לעסוק בדרך יצירתית כלשהי בעידוד תעשייה מקומית ו/או העדפת
תוצרת הארץ ורכש כחול-לבן ו/או תעסוקה מקומית ו/או בכל תחום שיש בו כדי לעודד ולחזק את התוצרת
המקומית.
אורך הסרטונים :מוגבל עד ל 2 -דקות .תוכנם ואופן הפקתם נתון בלעדית להחלטת המשתתפים.
דירוג הסרטים :הסרטון המנצח הוא זה שיצבור את הכמות הגדולה ביותר של לייקים ,צפיות ושיתופים
ברשתות חברתיות שונות -משקל לסעיף זה בציון הכללי 45% -והבחירה תהיה מתוך  13הסרטונים שיקבלו
את כמות הלייקים הגבוה ביותר.
במקביל ,יינתן משקל לשיקולים מקצועיים של וועדת שיפוט בראשותה של ועדת כחול לבן בהתאחדות
התעשיינים -מרחב צפון ,נציגי מטה מיוצר בישראל (כחול – לבן) ,נציגי האיגודים ,יועץ תקשורת ,איש חינוך,
רו"ח ,יוע"מ וסטודנט מתמחה .משקל ועדת השיפוט בתוך הציון הכללי –  55%שינתן כאמור ביחס ל13 -
הסרטונים שצברו את כמות הלייקים הגבוה ביותר.
משך התחרות :התחרות תחל בבוקר יום חמישי 3 ,לחודש ספטמבר  2332ותסתיים במוצ"ש 22 ,לחודש
אוקטובר  2332בחצות.
פרסים :פרס ראשון  0₪ 010111 -פרס שני  0₪ 30111 -פרס שלישי . ₪ 60111 -
הפרסים יוענקו כסכום לקניית מוצרים תוצרת כחול-לבן ו/או לשימוש באתר תיירות ישראלי לפי בחירת הזוכים.



הפרסים בתחרות מוענקים לזוכים ע"י מטה מיוצר בישראל ,ועדת כחול לבן של התאחדות התעשיינים-
מרחב צפון ,אגודת בית התעשיינים ,חיפה  ,ו 4 -איגודים בהתאחדות התעשיינים.


 הפרסים למקומות הראשון ,שני ,שלישי יוענקו במעמד האירוע השנתי של התאחדות התעשיינים בצפון
התחרות מבוקרת ע"י יועמ"ש ורו"ח של אגודת בית התעשיינים ,חיפה.

לקראת השנה החדשה ,ביום ה 8 -לחודש נובמבר .2332

תקנון :להוראות הכלליות ,מצורף התקנון המפורסם בקיר דף הפייסבוק של פורטל כחול לבן בתעשייה.
משתתפי התחרות מקבלים על עצמם את תנאי התקנון ובכל מקרה של סתירה בין נספח ההוראות הכלליות
לתקנון ,התקנון הוא הקובע ביניהם.
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מה נדרש מהמשתתפים ?
 .1הכינו סרטון קצר ,יצירתי ומדליק ,באורך של עד  2דקות ,בנושא" :תוצרת הארץ כחול – לבן".

 .2העלו את הסרטון שהכנתם בקיר של דף הפייסבוק "פורטל כחול לבן בתעשייה" או העלו לאינסטגרם
האישי שלכם עם תיוג #ישראלייקלי.
 .3שתפו את הסרטון שיצרתם בכדי לצבור את כמות הלייקים הגבוה ביותר והבטיחו לעצמכם מקום בגמר.
* בכפוף לתקנון התחרות המפורסם בדף הפייסבוק של פורטל כחול לבן בתעשייה.
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