Загальні правила та інструкції

C4F Davos Awards Kyiv
Щорічна нагорода для кращих фахівців у сфері комунікацій

На C4F Davos Awards Kyiv (українська секція глобальної нагороди) відзначають видатні
досягнення експертів у сфері комунікацій – особистостей та/або компаній, чиї проекти
характеризуються творчим професійним підходом, а також інноваційним баченням майбутнього
комунікацій.
Особисті нагороди вручаються професіоналам, які роблять значний внесок у вдосконалення
комунікацій та зміцнення нових тенденцій розвитку галузі комунікацій у всьому світі.
Корпоративні нагороди присуджуються компаніям, що є еталонами з ефективності та
професіоналізму в системі глобальної індустрії комунікацій та демонструють творчий потенціал у
реалізації своїх комунікаційних стратегій і кампаній.
Премія C4F заснована спільно з некомерційною Асоціацією Всесвітнього комунікаційного форуму
(World Communication Forum Association, WCFA), частина генерованого капіталу якої буде
витрачена на ініціативи WCFA.
Ідейним підґрунтям премії є:
Дивись у майбутнє, і майбутнє побачить тебе!

ПОЛОЖЕННЯ:
1.

Категорії нагород C4F Davos Awards Kyiv:
1.1. Персональні нагороди
1.1.1.

Titan of the future
Ми живемо в епоху «нового Відродження», коли з'являється новий тип людей, які
є творчими в кожному аспекті, доступними 24/7, дотримуються високих принципів
ділових та етичних норм справжніх світових лідерів. Деякі називають їх
multitaskers, але ми вважаємо їх реінкарнацією Леонардо, новими Титанами нашої
нової епохи.

1.1.2.

Idea of the Future
Кандидатами цієї номінації є представники інноваційної, креативної економіки, де
комунікація того, що ще не існує, стала ключовим фактором розвитку адекватного
комунікаційного середовища для інновацій.

1.2. Корпоративні нагороди
1.2.1.

Technology of the Future
Технології – це все. Ця номінація створена для тих лідерів технологічних компаній,
які передбачають майбутнє і прагнуть до зміцнення соціального впливу їхнього
продукту.

1.2.2.

Trust of the Future
Сьогодні перед усіма компаніями, з точки зору надійності, ставиться виклик.
Кращими з них є ті, чиї команди знають, як завоювати і втримати довіру клієнта.

2. Номінації C4F Davos Awards Kyiv
2.1. Зазначені вище C4F Davos Awards Kyiv присуджуються на щорічному форумі WCFDavos
Kyiv.
2.2. Кандидатом може бути будь-яка особа або компанія/організація, яка відповідає одному
або декільком з наступних критеріїв:
2.2.1. Впливає на українську та світову індустрію комунікацій або створює нові стандарти
для неї;
2.2.2. Є лідером будь-яких професійних співтовариств;
2.2.3. Формує бачення майбутнього світу комунікацій.
3. Журі C4F Davos Awards Kyiv
3.1. До складу журі конкурсу входять колишні переможці C4F Davos Awards Kyiv та лідери
світової комунікаційної індустрії;
3.2. Обмежень щодо числа осіб, які виступають в ролі журі конкурсу, немає;
3.3. Є два типи конкурсного журі:
3.3.1. Журі C4F Personal Awards, які присуджуватимуть усі особисті нагороди,
перераховані в п.1.1.
3.3.2. Журі C4F Corporate Awards, які присуджуватимуть усі корпоративні нагороди,
перераховані в п.1.2.
3.4. Журі обирає всіх переможців відповідно до процесу номінування та відбору.
3.5. Залежно від типу і кількості поданих заявок, журі може оцінювати до 4 нагород в обох
категоріях, але не обов'язково всі з них.
3.6. Якщо існує конфлікт інтересів, і член журі представляє номіновану особу/організацію, то
цей член журі не має права брати участь у процедурі відбору і голосування для категорій
за усіма номінаціями.
4. Критерії кандидатур
4.1. Номінант повинен бути лідером професійної спільноти та/або здійснювати значний вплив
на вдосконалення комунікацій;
4.2. Робити внесок у розвиток нових напрямів для вдосконалення індустрії комунікацій в
усьому світі;

4.3. Мати професійні досягнення та відповідати критеріям відбору для відповідної категорії
нагороди.
5. Процес номінування
5.1. Кандидатурою на номінацію може бути окрема особа, компанія, державна/громадська
організація.
5.2. Самовисування кандидатури також є прийнятним.
5.3. Кандидат повинен бути номінований на одну або декілька нагород відповідно до
вищезазначеного переліку C4F Davos Awards Kyiv.
5.4. Необхідно отримати мінімум 2 заявки в кожній категорії для того, щоб категорія
потрапила до попереднього списку фіналістів (Shortlist).
6. Процес відбору
6.1. Етап 1. За 7 тижнів до заходу – подання кандидатур оголошується відкритим;
6.2. Етап 2. За 2 тижні до події – закінчення подачі заявок, журі починає свою роботу;
6.3. Етап 3. За 5 днів до заходу – оголошення попереднього списку фіналістів (Shortlist): Журі
оцінює всіх кандидатів і оголошує Shortlist;
6.3.1. Категорії, що пройшли у фінал, та їхні фіналісти будуть оголошені тільки у випадку
наявності не менше 2 кандидатур, поданих у відповідній категорії та оцінених журі.
6.4. Етап 4. Нагородження переможців: урочиста церемонія проходить під час основного
щорічного форуму WCFDavos Kyiv.
7. Заявки – необхідні дані
7.1. ПІБ/назва компанії;
7.2. Країна проживання/ведення операційної діяльності;
7.3. Вік/рік заснування;
7.4. Поточне місце роботи, посада/статус;
7.5. Публічний статус, нагороди, призи;
7.6. Опис професійних досягнень у поточному році: якого роду досягнення є причиною
отримання премії;
7.7. Підтвердження відповідності критеріям премії: документи, посилання на профіль,
посилання на проекти і ключові досягнення;
7.8. Контактні дані.
8. Формат Церемонії нагородження C4F Davos Awards Kyiv
8.1. Церемонія C4F Davos Awards Kyiv проводиться під час гала-вечора в рамках щорічного
регіонального WCFDavos Kyiv у Києві;
8.2. Імена всіх переможців будуть опубліковані на сайті C4F Davos Awards Kyiv
c4f.forumdavos-kyiv.org/.

