КОНКУРС ЗА БЕЗПЛАТНО ОБУЧЕНИЕ В РАМКИТЕ НА
КРЕАТИВНИЯ ФЕСТИВАЛ CANNES LIONS 2017
Roger Hatchuel Academy - Training the Lion winners of tomorrow
В рамките на международния фестивал Cannes Lions 2017 се организира Roger
Hatchuel Academy. В нея ще вземат участие 35 студенти от цял свят. Един от тях ще
бъде от България.
Повече за Roger Hatchuel Academy вижте тук
Програмата на академията от 2016 г. можете да разгледате тук.

ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:
18-23 юни 2017 г., Кан, Франция
ОСВЕН УЧАСТИЕ В ROGER HATCHUEL ACADEMY, СПЕЧЕЛИЛИЯТ СТУДЕНТ ЩЕ
ПОЛУЧИ:







Full access to the Cannes Lions Festival, including the five Award Shows and the
Young Lions Party
Exclusive classroom sessions
Exclusive access to the Jury rooms
Exclusive access to Cannes Lions School Campus
Complimentary lunch
Graduation certificate

УСЛОВИЯ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ КАНДИДАТИТЕ:
- Студенти, специалност Реклама/Комуникации или друга творческа дисциплина, с
желание да продължат развитието си в областта на рекламната индустрия и поспециално в криейтив частта ѝ;
- Възраст между 18 и 23 години;
- Отлично владеене на английски език (писмено и говоримо)
- Не работят на трудов договор
- Не са еднолични търговци, собственици или управители на търговски дружества.
*Спечелилият кандидат плаща сам разходите за път и нощувки.

ЗАДАНИЕ НА КОНКУРСА:
Разработете в много кратка форма (текстова, аудио-визуална или друга) идея за
продуктово позициониране на български бранд по ваш избор, в български или
чуждестранен филм.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА:
Актуално CV /на английски език/, в което да са описани основни курсове, които
кандидатът е преминал.
Материалите трябва да бъдат изпратени в срок до 7 март на следния адрес:
Гл. ас. д-р Кристиян Постаджиян - Директор на програмния съвет
Департамент „Кино, реклама и шоубизнес“, Нов български университет
Email: kristianp@reklama.bg

*Работен език на конкурса: български или английски.
*Победителят ще трябва да попълни и декларация, че е студент и не е зает
на трудов договор и ще заплати пътя и нощувките си.
* Кандидатурата на победителя подлежи на одобрение от Организаторите
на the Cannes Lions Festival of Creativity.

За допълнителна информация:
Българска асоциация на комуникационните агенции
Официален представител на Фестивала Cannes Lions за България
тел. 02 944 33 35, 02 943 46 44
office@baca.bg

