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Οδηγίες Βίντεο για Online Voting 

Στην προσπάθεια να φέρουμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα JA StartUp όσο πιο κοντά γίνεται 
στις πραγματικές συνθήκες της αγοράς, δημιουργήσαμε το Online Voting Challenge.  
 
Το Online voting προσφέρει στις ομάδες που συμμετέχουν μια ευκαιρία να εμπλακούν σε 
διαδικασίες Marketing & Communication που θα αναδείξουν τις ικανότητες τους 
στο branding. Σκοπός για κάθε ομάδα είναι να μπορέσει να επικοινωνήσει την αξία της 
επιχειρηματικής της ιδέας μέσα από ένα video,το οποίο θα πρέπει να έχει διάρκεια μέχρι δύο 
λεπτά με στόχο να ενημερώσει και να εμπλέξει  το κοινό στο οποίο θα προβληθεί. 

Γιατί Online Voting? 

Είναι σημαντικό για μια start-up επιχείρηση να μπορέσει να εισέλθει στην αγορά δυναμικά 
και να τοποθετηθεί σε αυτήν (Positioning) στρατηγικά με ένα ισχυρό Brand Image το οποίο 
παρουσιάζεται με ομοιογένεια σε κάθε της επικοινωνία με το κοινό της. 
Το engagement level που θα καταφέρει να έχει η εταιρεία στο χρονικό διάστημα των δύο 
εβδομάδων είναι αρκετό για να μας δείξει την αποτελεσματικότητα 
του Communication & branding strategy, το οποίο οι ομάδες έχουν την ικανότητα να 
σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν. 

Πώς Λειτουργεί; 

Οι ομάδες καλούνται να δημιουργήσουν ένα Facebook page μέσα από το οποίo θα 
προσελκύσουν το κοινό τους. Σε αυτή τη σελίδα θα δημοσιεύσουν στις 19 Απριλίου 2021 το 
short video που θα έχουν ετοιμάσει, ώστε να μετρηθεί στη βαθμολόγηση. Το video αποτελεί 
μια προϋπόθεση συμμετοχής, ενώ δεν αποτελεί τον μοναδικό τρόπο προβολής τους. Οι 
ομάδες μπορούν να κάνουν διάφορα Posts, ώστε να καταφέρουν να εμπλέξουν το κοινό τους 
στο Facebook. Η αξιολόγηση των ομάδων θα γίνει από τη συνολική προβολή τους και όχι 
μόνο από το video (βλ. παρακάτω). Να σημειωθεί ότι όποια posts γίνουν νωρίτερα από τις 19 
Απριλίου 2021, δεν θα συμπεριληφθούν στην καταμέτρηση της βαθμολογίας για το online 
voting. 

Πνευματικά Δικαιώματα: 

Οι συμμετέχοντες μπορούν να χρησιμοποιήσουν οπτικοακουστικό υλικό (εικόνες, video, 
μουσική) για το οποίο έχουν πνευματικά δικαιώματα. Αυτή είναι απαραίτητη προϋπόθεση 
προκειμένου το video να προβληθεί δημοσίως χωρίς προβλήματα. Για παράδειγμα, η χρήση 
μουσικής χωρίς δικαιώματα χρήσης θα θεωρηθεί ως μη έγκυρη υποβολή video. Κάθε ομάδα, 
μαζί με το video θα υποβάλει κι ένα Word αρχείο (με όριο 250 λέξεων) που θα εξηγεί 
τον τρόπο απόκτησης δικαιωμάτων χρήσης και σε ποιο μέλος της ομάδας ανήκουν τα 
δικαιώματα αυτά. 
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Υποβολή Βίντεο: 

Η υποβολή του video στο Lms (στο πεδίο "Υποβολή short video" της ενότητας 6. Ανάπτυξη 
Πρωτοτύπου) θα γίνει με την αποστολή του αρχείου μέσω https://wetransfer.com/ με την 
επιλογή “get link” (βλ. παρακάτω εικόνες). Δηλαδή, στο Lms θα σταλεί μόνο το link των 
αρχείων και όχι τα ίδια τα αρχεία.  
Tελική προθεσμία, είναι η Κυριακή, 18 Απριλίου 2021, 23.59. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Χαρακτηριστικά Βίντεο: 

• Διαστάσεις / Αναλογίες Video: 16:9 

• Τύπος Αρχείου: MP4 

• Ανάλυση: 1280x720 ή 1920x1080 

• Διάρκεια Video: έως 2 λεπτά 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όποιο πρόγραμμα επιθυμείτε για την επεξεργασία του short 
video σας. Εδώ1 μπορείτε να βρείτε οδηγίες επεξεργασίας video με τη δωρεάν εφαρμογή 
YouCut. 
 
Κριτήρια αξιολόγησης Online Voting Challenge: 
 

Οι ομάδες θα συγκεντρώνουν πόντους ανάλογα με το engagement level που έχουν με το κοινό 
τους. Για τον λόγο αυτόν έχουμε δημιουργήσει ένα σύστημα αξιολόγησης, που βασίζεται στο 
μέγεθος του κοινού τους, αλλά και το επίπεδο αλληλεπίδρασης που έχουν με αυτό.  

 
1 https://youtu.be/8lVQI53_ZHc 

https://wetransfer.com/
https://youtu.be/8lVQI53_ZHc
https://youtu.be/8lVQI53_ZHc
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Τύποι Αλληλεπίδρασης και Πόντοι 

• Like (Reaction): 1 πόντος 

• Comment: 3 πόντοι 

• Share: 9 πόντοι 

Παράδειγμα: Αν μια ομάδα συγκεντρώσει στα Post της 350 Like, 120 Comments και 30 Shares 
θα έχει σαν τελικό score [(350x1)+(120x3)+(30x9)]= 980 πόντους. 

Προϋποθέσεις Online Voting: 

Για να μπορέσει η Ομάδα του JA Greece να συγκεντρώσει τα αποτελέσματα του Online Voting, 
οι ομάδες θα πρέπει  

• να κάνουν tag το Junior Achievement Greece χρησιμοποιώντας το 
@JuniorAchievementGreece  

•  να χρησιμοποιήσουν στα Post τους τα εξής hashtag : 

#jastartupgr2021   

#jaeec2021 

#ΟνομαΟμάδαςJA2021 
(Για παράδειγμα εάν το όνομα της start-up σας είναι Eco Wave, το hashtag της 
ομάδας θα πρέπει να είναι: #EcoWaveJA2021) 

Μόνο εφόσον  τα posts πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, θα συμπεριληφθούν στο 
σύνολο των πόντων της ομάδας. 

Support – Υποστήριξη: 

Η ομάδα του Start Up είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε απορία σχετικά με τη 
διαδικασία. Μπορούμε να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας επικοινωνώντας 
μέσω email (george.stefas@jagreece.org  και  ioanna.kyprioti@jagreece.org) 

Έπαθλο: 

Η νικήτρια ομάδα του Online Voting Challenge προκρίνεται απευθείας στον Τελικό Εθνικό 
Διαγωνισμό (28 Μαΐου 2021), ως μια από τις 10 καλύτερες ομάδες. 
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