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“FELIS AZƏRBAYCAN” 
MÜKAFATLARI 2022”
Reklam və marketinq sahəsində effektiv və yaradıcı əməyi mükafatlandıran “Felis 
Mükafatları” artıq Azərbaycanda!
 
17 ildir ki, Türkiyədə reklam və marketinq sektorunun nəbzini saxlayan və 
müraciətləri ilə rekord qıran “Felis Mükafatları” 2022-ci ildə Azərbaycan 
macərasına başlayır. Azərbaycanda reklam və marketinq sənayesinin 
kreativləri öz işlərini 7 bölmə və 43 kateqoriya üzrə yerləşdirə, eləcə də “Felis 
Mükafatları”nı qazananlarla görüş fürsəti əldə edə biləcək. 

GIRIŞ BÖLMƏLƏRI
1.  ADVERTISING CAMPAIGNS
Reklam kampaniyaları bütün növləri ilə, o cümlədən inteqrasiya 
olunmuş, tək kanallı, PR kampaniyaları və s. kimi qiymətləndiriləcək. 
Qiymətləndirmənin əsas meyarları böyük ideya, yaradıcı həllərin 
orijinallığı və icrası olacaq.

2. DESIGN & BRANDING
Vizual sənətkarlıq qiymətləndiriləcək. Müraciətlər brendə tərif vermək və 
ya onun əsas mesajlarını çatdırmaq üçün dizaynın necə istifadə edildiyini 
nümayiş etdirməlidir; vizual unikal və istehlakçının tanımasına və ya 
anlamasına səbəb olan iş olmalıdır.

3. DIGITAL & MOBILE
Texnologiya və yaradıcılığı bir araya gətirən markalar üçün rəqəmsal və 
mobil işlər qiymətləndiriləcək. Bu bölmədə onlayn, yenilikçi, yaradıcı və 
texnoloji həllər ilə marka dəyərini artırmağı hədəfləyən rəqəmsal və mobil 
işlər qiymətləndiriləcək. 

4. FILM
Ekran, kinoteatr və onlayn platformalar üçün hazırlanan kommersiya 
filmləri qiymətləndiriləcək. Kommersiya xarakterli filmlər, ehtiva 
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etdikləri ideyalar və əldə etdikləri nəticələrlə birlikdə müzakirə olunacaq.

5. FILM CRAFT
Filmlərin ekran sənəti qiymətləndiriləcək. Filmlər texniki bacarıq və işin 
istehsalında və/və ya istehsal sonrasında (post-production) şücaət və bu 
elementlərin ideyanı necə inkişaf etdirməsi və ya onun icrasını dramatik 
şəkildə gücləndirməsi ilə birlikdə müzakirə ediləcək.

6. MEDIA
Bir markanın hədəf kütləsinə çatmasında sərgilənən kreativ media 
istifadələri qiymətləndiriləcək. Yeni kanallardakı innovativ işlər də 
bu kateqoriyada, medianın təbiətinə uyğun olaraq yaradıcı istifadə ilə 
yarışacaq.

7. OUTDOOR
Çölə çıxdığınız an qarşılaşdığınız ən yaradıcı kommunikasiya işləri 
qiymətləndiriləcək. Ənənəvi və innovativ bayır işləri yaradıcı ideyaları və 
qüsursuz icraları ilə rəqabət aparacaq.



TƏQVİM
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ƏHƏMIYYƏTLI TARIXLƏR

Layihənin icra müddəti 1 sentyabr 2019-cu il - 28 oktyabr 2022-ci il

Tətbiqin başlama tarixi 21 sentyabr 2022-ci il

Müraciət üçün son tarix 28 oktyabr 2022-ci il

Mükafat mərasimi: 10-11 noyabr 2022-ci il

MÜNSIFLƏR HEYƏTININ QIYMƏTLƏNDIRMƏ ICLASLARI

1. Münsiflər Heyəti: Design & Branding, Outdoor: 

1 noyabr  2022-ci il

2. Münsiflər Heyəti: Digital & Mobile, Media: 

2 noyabr  2022-ci il

3. Münsiflər Heyəti: Advertising Campaigns, Film, Film Craft: 

3 noyabr  2022-ci il



İŞTİRAK
ŞƏRTLƏRİ

01-04
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01. MÜKAFATLARIN 
MƏQSƏDI
Müsabiqənin məqsədı; Brend quruculuğunun 
təməl daşı olan marketinq kommunikasiyası 
alt fənlərində, yaradıcılıq və istehsal prosesi-
nin keyfiyyəti yüksəltmək. Yaradıcılıq, media 
planlaması və satınalma, PR fəaliyyətləri, 
birbaşa marketinq fəaliyyəti, dizayn, media 
reklamı, məlumat istifadəsi, sosial məsuliyyət 
layihələrinin və Brendləri bazarda söz sahibi 
edən marketinq strategiyalarının uğurunu 
vurğulamaq, onların inkişafına və tərəqqisinə 
töhfə vermək, bu sahədə fəaliyyət göstərən 
ayrı-ayrı şəxsləri və qurumları motivasiya et-
məklə onların nailiyyətlərini sənədləşdirmək, 
tərifləmək və mükafatlandırmaqdır.

02. KIM IŞTIRAK EDƏ 
BILƏR?
 · Felis Azərbaycan Mükafatları; Reklam, 

istehsal, post- istehsal, hadisələrin idarə 
edilməsi, birbaşa marketinq, media 
planlaması və satınalma, ictimaiyyətlə 
əlaqələr, kommunikasiya məsləhətləri, 
dizayn, texnologiya, rəqəmsal, mobil, 
sosial media marketinqi, korporativ sosial 
məsuliyyət və məzmun istehsalı sahələrində 
fəaliyyət göstərən bütün agentliklərə 
göstərilən şərtlər daxilində media və 
reklamçılar üçün açıqdır.

 · Bütün filiallar həm agentliklərin, həm də 
reklam verənlərin müraciətlərinə açıqdır.

 · Design & Branding və Film Craft bölmələrinə 
agentlik və reklamçı müraciətləri ilə yanaşı, 
fərdi iştirak da mümkündür.

03. BÖLMƏLƏR
Müsabiqə kateqoriyaları 7 əsas bölmədə top-
lanıb.

1. Advertising Campaigns
2. Design & Branding
3. Digital & Mobile 
4. Film
5. Film Craft
6. Media
7. Outdoor

04. MÜNSIFLƏR HƏYƏTI
Felis Azərbaycan Mükafatları 2022-də yarışa-
caq layihələr birinci illərinə həsr olunmuş üç 
münsiflər heyəti tərəfindən qiymətləndiriləcək.

1. Münsiflər: Design & Branding, Outdoor
2. Münsiflər: Digital & Mobile, Media
3. Münsiflər: Advertising Campaigns, Film, 

Film Craft

Münsiflər heyətinin tərkibi münsiflər heyəti-
nin sədri, müvafiq fən(lər)in yaradıcı və texniki 
nümayəndələri, reklamçıların nümayəndələ-
ri və media nümayəndələrindən ibarətdir. Bu 
struktura akademiklər və tədqiqat sektorunun 
mütəxəssisləri də daxil edilə bilər.

Hər bir münsiflər heyətinin sədrdən əlavə 
moderatoru da var. Moderatorun səsvermə 
hüququ yoxdur. 





ADVERTISING 
CAMPAIGNS
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ADVERTISING 
CAMPAIGNS (AC)
Reklam kampaniyaları bütün növləri ilə, o cüm-
lədən inteqrasiya olunmuş, tək kanallı, PR kam-
paniyaları və s. kimi qiymətləndiriləcək. Qiymət-
ləndirmənin əsas meyarları böyük ideya, yaradı-
cı həllərin orijinallığı və icrası olacaq.

Müraciət edən agentliklər və reklamçılar 
üçün qeydlər:

 · Müraciət zamanı istifadə olunan kanallarda 
dərc olunan elanlar sənəd kimi ərizəyə əlavə 
edilməlidir.

 · Bu bölmə agentliklərdən və reklamçılardan 
müraciətlər üçün açıqdır.

AC01. INTEGRATED ADVERTISING 
CAMPAIGNS
Müxtəlif media növlərindən (ən azı 3 fərqli 
media növü) istifadə edən kampaniyalar. Müra-
ciətlər kampaniya ərzində seçilmiş elementləri 
və ya kanalları nə dərəcədə uğurla inteqrasiya 
etdiklərinə görə qiymətləndiriləcək. Həmçinin 
inteqrasiya olunmuş onlayn kampaniyalar da 
bura daxildir.

AC02. SINGLE CHANNEL CAMPAIGNS
Yalnız bir kütləvi informasiya vasitəsindən isti-
fadə edən kampaniyalar. Müraciətlər kampani-
yanın həmin spesifik vasitə üçün necə yaradıcı 
şəkildə tərtib edildiyini təsvir etməlidir.

AC03. PROMOTION & ACTIVATION 
CAMPAIGNS
Müştərilərin brendlə əlaqəsini artırmaq üçün 
istifadə edilən onlayn və ya oflayn reklam ak-
tivləşdirmələri. İşlər xüsusi olaraq müştəri ak-
tivləşdirilməsini canlandırmaq üçün vasitənin 
necə istifadə edildiyinə görə qiymətləndiriləcək.

AC04. PR CAMPAIGNS
İstehlakçıları/auditoriyaları aktiv şəkildə cəlb 
edən və strateji planların, yaradıcılığın və 
biznes nəticələrinin ən yüksək səviyyələrini 
nümayiş etdirən kampaniyalar, proqramlar 
və taktikalar. Brendlər və ya təşkilatlar və 
onların ictimaiyyəti/auditoriyaları arasında 
etibar və anlayışın qurulmasına və qorunu-
b-saxlanmasına diqqət yetirilir.

AC05. AUDIO & RADIO
Kateqoriya müxtəlif media kanallarında, radio 
ləkələrində, podkastlarda, “streaming” servis və 
yüklənə bilən audio məzmunda audiodan isti-
fadəni əhatə edə bilər. Müraciətlər həddindən 
artıq həyəcanlı ideyaları nümayiş etdirməlidir.

AC06. SOCIAL ADVERTISING AND 
CHARITY
İctimai təşkilatlar, xeyriyyə təşkilatları, qey-
ri-kommersiya təşkilatları tərəfindən və ya on-
lar üçün yaradılan reklam kampaniyaları. Sosial, 
etik və ekoloji problemlərin həllinə yönəlmiş so-
sial məsuliyyət kampaniyaları.

AC07. SELF PROMOTION
Reklam agentlikləri və media üçün (nəşrlər, 
TV, radio stansiyaları, media vaxtı və məkanı, 
rəqəmsal platformalar, digər media növləri).



DESIGN & 
BRANDING
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DESIGN & BRANDING 
(DB)
Vizual sənətkarlıq qiymətləndiriləcək. Müra-
ciətlər brendə tərif vermək və ya onun əsas me-
sajlarını çatdırmaq üçün dizaynın necə istifadə 
edildiyini nümayiş etdirməlidir; vizual unikal 
və istehlakçının tanımasına və ya anlamasına 
səbəb olan iş olmalıdır.

Müraciət edən agentliklər və reklamçılar 
üçün qeydlər:

 · Tətbiqlərdə; Tətbiq olunan məzmunu sənəd 
kimi paylaşmaqla yanaşı, ərizəçiyə işin 
istehsal mərhələsinin izah edildiyi iş lövhəsi 
və ya videonu da paylaşması tövsiyə olunur.

 · Bu bölmə agentliklərdən, reklamçılardan və 
fərdi töhfə verənlərdən müraciətlər üçün 
açıqdır.

DB01. CORPORATE & BRAND 
IDENTITY
Bu kateqoriya bir çox brend təmas nöqtələri 
(loqo, brend təminat, brend üçün identifikasiya 
sistemi — vizit kartları, dəftərxana ləvazimatla-
rı, loqo, şəbəkə identifikatorları, brendinq qay-
daları və s.) üzrə hazırlanmış şəxsiyyət həlləri 
üçündür. O cümlədən yeni brend portretininin 
yaradılması, mövcud brendin rebrendinqi/ye-
nilənməsi.

DB02. PACKAGING
Məhsul və xidmətlər üçün bütün bağlamalar, 
qablar, örtüklər və etiketlər.

DB03. POSTERS
Reklam və brend kommunikasiyasından istifa-
də üçün posterin dizaynı. Element başqa media 
üçün nəzərdə tutulmuş və afişa formatına tət-
biq edilən konsepsiya deyil, afişa kimi yaradıl-
mış olmalıdır. Həm çap, həm də rəqəmsal ola 
bilər.

DB04. PUBLICATIONS & EDITORIAL 
DESIGN 
Çap kitabları, jurnallar, qəzetlər, broşürlər, 
məqalələr, illik hesabatlar, kataloqlar və s. üçün 
redaksiya və üz qabığının dizaynı, həmçinin 
e-kitablar, rəqəmsal jurnallar və kataloqlar üçün 
rəqəmsal nəşrlər üzrə dizayn.

DB05. DIGITAL DESIGN
Vebsaytların, mikrosaytların, proqramların, 
alətlərin, oyunların, kommunal proqramların 
və s. dizaynı; Rəqəmsal Quraşdırmalar və Təd-
birlər; UX, UI Dizaynı; Sosial Qarşılıqlı Əlaqə 
(dizayn vasitəsilə sosial media qarşılıqlı əlaqəsi).



DIGITAL & 
MOBILE
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DIGITAL & MOBILE (DM)
Texnologiya və yaradıcılığı bir araya gətirən 
markalar üçün rəqəmsal və mobil işlər qiy-
mətləndiriləcək. Bu bölmədə onlayn, yenilikçi, 
yaradıcı və texnoloji həllər ilə marka dəyərini 
artırmağı hədəfləyən rəqəmsal və mobil işlər 
qiymətləndiriləcək.

Müraciət edən agentliklər və reklamçılar 
üçün qeydlər:

 · Bu bölmə agentliklərin və reklam verənlərin 
müraciətləri üçün açıqdır.

DM01. SMM AND DIGITAL CAMPAIGN
Yalnız rəqəmsal platformalarda və ya sosial şə-
bəkələrdə həyata keçirilən, bir ideya ilə birləş-
dirilən bir neçə reklam materialının kompleks 
istifadəsi ilə reklam kampaniyası.

DM02. MOBILE
Mobil cihazlar üçün mobil texnologiyalardan 
istifadə etməklə hazırlanan reklam materialları. 
Mobil proqramlar, mesajlaşma proqramları.

DM03. PROMOTIONAL WEBSITES
Məhsul və ya xidməti tanıtmaq üçün istifadəyə 
verilmiş veb-saytlar, mikrosaytlar, açılış sə-
hifələri və broşürlər.

DM04. SEARCH & DISPLAY
Axtarış və displey reklamçılığı. Məsələn, ban-
nerlər, “pop-up”lar, sponsorlu postlar, video 
reklamlar, “pre-roll”lar, “takeover”lar, müsa-
biqələr və “Google” reklamları.



FILM
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FILM (FL)
Ekran, kinoteatr və onlayn platformalar üçün 
hazırlanan kommersiya filmləri qiymətləndi-
riləcək. Kommersiya xarakterli filmlər, ehtiva 
etdikləri ideyalar və əldə etdikləri nəticələrlə 
birlikdə müzakirə olunacaq.

Müraciət edən agentliklər və reklamçılar 
üçün qeydlər:

 · Bu bölmədə eyni layihəyə aid silsilə işlər 
ayrıca müraciət kimi müsabiqədə iştirak 
etməlidir. Misal üçün; Eyni layihəyə aid üç 
(3) müxtəlif iş varsa, üç (3) fərqli fərdi ərizə 
təqdim edilməlidir.

 · Hər layihə üçün yalnız bir sektor 
kateqoriyası tətbiq oluna bilər. Eyni layihə 
ilə birdən çox sektor kateqoriyasının 
tətbiq olunduğu müəyyən edildikdə, 
qeyd olunan müraciətlərin heç biri 
qiymətləndirilməyəcək.

 · Bu bölmədəki kateqoriyalara müraciət edən 
filmlərin ilk sahəsi televiziya, kino və/və ya 
internet mühitləri olmalıdır.

 · Bu bölmə agentliklərdən və reklamçılardan 
müraciətlər üçün açıqdır.

BY SECTOR
FL01. FMCG
Alıcılıq qabiliyyəti yüksək olan ərzaqlar. Qablaş-
dırılmış qidalar, içkilər, tualet ləvazimatları, şir-
niyyatlar, kosmetika, reseptsiz dərmanlar, quru 
mallar və s. kimi gündəlik tələbat məhsulları.

FL02. OTHER CONSUMER PRODUCTS 
(INCLUDING DURABLE GOODS)
Texnologiya, məişət əşyaları, mebel və işıqlan-
dırma, oyuncaqlar, moda, məişət texnikası, di-
gər mütəmadi məhsullar.

FL03. CONSUMER SERVICES & B2B
Bütün kommersiya ictimai xidmətləri, hüquqi, 
maliyyə, B2B texnologiyası, məsləhətlər və 
peşəkar xidmətlər, o cümlədən agentliklər, 
kommersiya ictimai xidmətləri və s. digər biz-
nes xidmətləri, daxili və korporativ kommuni-
kasiyalar.

FL04. TRAVEL, LEISURE, 
ENTERTAINMENT, HORECA
Səyahət və turizm, hava yolları, qatar və avtobus 
şirkətləri, bərə və kruiz xətləri, turizm agentlik-
ləri, otellər, kurortlar, şəhər və ölkə təqdimat-
ları, tematik parklar, idman zalları, sağlamlıq 
və pəhriz klubları, idman tədbirləri, musiqi 
festivalları, orkestrlər, sərgilər və şoular, resto-
ranlar, fast food, gecə klubları, barlar, muzeylər, 
incəsənət qalereyaları, kinoteatrlar və teatrlar, 
golf klubları, mədəniyyət, təhsil.

1.1.  OTHERS
FL05. SOCIAL ADVERTISING
İctimai təşkilatlar, xeyriyyə təşkilatları, qey-
ri-kommersiya təşkilatları tərəfindən və ya on-
lar üçün yaradılmış, sosial, etik və ekoloji prob-
lemlərin həllinə yönəlmiş iş.

FL06. CORPORATE SOCIAL 
RESPONSIBILITY (CSR) / CORPORATE 
IMAGE
Bir brendin imicini yaratmaq / profilini yüksəlt-
mək / formalaşdırmaq üçün tədbir sponsorluğu 
da daxil olmaqla korporativ imic kampaniyaları.

FL07. VIRAL
Viral olmaq niyyəti ilə yaradılmış, geniş yayıl-
mış, çox paylaşılmış iş.



FILM CRAFT
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FILM CRAFT (FC)
Filmlərin ekran sənəti qiymətləndiriləcək. 
Filmlər texniki bacarıq və işin istehsalında və/
və ya istehsal sonrasında (post-production) şü-
caət və bu elementlərin ideyanı necə inkişaf 
etdirməsi və ya onun icrasını dramatik şəkildə 
gücləndirməsi ilə birlikdə müzakirə ediləcək.

Müraciət edən agentliklər və reklamçılar 
üçün qeydlər:

 · Tətbiqlərdə; Tətbiq olunan məzmunu sənəd 
kimi paylaşmaqla yanaşı, ərizəçiyə işin 
istehsal mərhələsinin izah edildiyi iş lövhəsi 
və ya videonu da paylaşması tövsiyə olunur.

 · Bu bölmə agentliklərdən, reklamçılardan və 
fərdi töhfə verənlərdən müraciətlər üçün 
açıqdır.

PRODUCTION
FC01. DIRECTION
Rejissorun baxışı və həmin baxışın necə həya-
ta keçirilməsi ilə birlikdə yaradıcı brifin icra da 
daxil olmaqla kreativ istiqamətin baxış və nai-
liyyəti. Bu baxışı həyata keçirmək üçün kastinq, 
set dizaynı, səs dizaynı və kinematoqrafiyadan 
istifadə oluna bilər (amma bunlarla məhdud 
deyil).

FC02. SCRIPT
Filmin ssenarisi, yazıldığı kimi. Ssenari təhlili 
dialoq, üzərinə yazılan səslər, səhnə quruluşu, 
hərəkət, fəaliyyətlər və ifadələri əhatə edəcək. 
Münsiflər heyəti ssenarinin yaradıcı ideyanı 
nə dərəcədə uğurla çatdırdığına və yekun icranı 
dəstəklədiyinə baxacaq.

FC03. PRODUCTION DESIGN & ART 
DIRECTION
İstehsal Dizaynı/İncəsənət Direktorluğunun es-
tetikası. Buraya set dizaynı və məkan binaları , 
həmçinin işin ümumi görünüşü, hissi və atmos-
feri daxildir.

FC04. CINEMATOGRAPHY
Kinematoqrafiyanın keyfiyyəti və effekti. Stil, 
bədii seçimlər, kamera işi, kino texnikası, çəkiliş 
kompozisiyaları, işıqlandırma və digər effektlər 
nəzərə alınacaq.

FC05. USE OF MUSIC
Reklam filmində musiqi kompozisiyalarının 
təsiri və uğuru. O cümlədən orijinal kompozi-
siya (xüsusən film reklamları üçün yaradılmış), 
lisenziyalı səs yazıları və ya mövcud səsin  uy-
ğunlaşdırılmış/dəyişdirilmiş versiyaları.

1.1 POST-PRODUCTION
FC06. EDITING
Montajın texniki və yaradıcı uğuru. Filmin 
montajının bütün aspektləri, o cümlədən vaxt, 
temp, vizual dinamika, dialoq dinamikası, səs 
inteqrasiyası və ümumi “story-telling” nəzərə 
alınacaq.

FC07. COLOUR CORRECTION / 
GRADING
Müəyyən bir emosiya oyadan və filmin son gö-
rünüşünü dəyişdirən ardıcıl və stilizə edilmiş 
rəng sxemləri yaratmaq üçün rəng korreksiya-
sı və qiymətləndirmədə ümumi nailiyyət. Son 
görüntülərin əhval-ruhiyyəsinə, hissiyyatına 
və təfsirinə təsir etmək və artırmaq üçün qiy-
mətləndirmənin işıqlandırma, istehsal dizaynı 
və istiqaməti ilə necə əlaqəli işlədiyi də daxil 
olmaqla, lakin bununla məhdudlaşmır.

FC08. SOUND DESIGN
Reklam filmində səs dizaynının yaradıcı istifa-
dəsi. Nümunələrin və səs effektlərinin qeydə 
alınması, qarışdırılması və sintezində texniki 
mükəmməllik, montajın uyğunluğu və onun 
ümumi işə təsiri nəzərə alınacaq.

FC09. ANIMATION
Reklam filmində animasiyanın istifadəsi və es-
tetikası. Bütün növ animasiyalar, o cümlədən 
cel, stop-motion, qrafika, siluet və 2D və ya 3D 
formatında kompüter animasiyası qəbul edilə-
cək.

FC10. VISUAL EFFECTS
Film mühitinin və digər vizual effektlərin yara-
dılması. Münsiflər heyəti effektlərin estetik və 
texniki mükəmməlliyini və onların real kadr-
lara uğurlu inteqrasiyasını nəzərdən keçirəcək. 



MEDIA



-  20 -

MEDIA (MD)
Bir markanın hədəf kütləsinə çatmasında sər-
gilənən kreativ media istifadələri qiymətləndi-
riləcək. Yeni kanallardakı innovativ işlər də bu 
kateqoriyada, medianın təbiətinə uyğun olaraq 
yaradıcı istifadə ilə yarışacaq.

Müraciət edən agentliklər və reklamçılar 
üçün qeydlər:

 · Bu bölmə agentliklərdən və reklamçılardan 
müraciətlər üçün açıqdır.

MD01. USE OF INTEGRATED MEDIA
Seçilmiş medianın kampaniya boyu inteqrasi-
yası. Müraciətlər brendin mesajını çatdırmaq 
üçün müxtəlif media vasitələrinin bir-birini nə 
qədər yaxşı tamamladığını və bir-birinin üzərin-
də qurulduğunu nümayiş etdirməlidir.

MD02. USE OF TV & OTHER SCREENS, 
RADIO& AUDIO PLATFORMS
O cümlədən TV, video-on-demand (VOD) plat-
formaları və digər onlayn xidmət təminatçıları. 
Televiziyadan başqa ekranlara istehlakçı ilə qar-
şılıqlı əlaqə tələb edən ekranlar daxil ola bilər 
(lakin bunlarla məhdudlaşmır), məsələn. “touch 
screen”lər və həssas ekranlar. Radio, podkastlar 
və digər audio texnologiyaları daxil olmaqla.

MD03. USE OF DIGITAL, MOBILE & 
SOCIAL PLATFORMS
Onlayn platformalar və ya əlaqəli texnologiyalar 
və media kampaniyasında rəqəmsal mühitdən 
istifadə. Bunlara vebsaytlar, mikrosaytlar, oyun-
lar, axtarış motorları, banner reklamları və ani 
mesajlaşma, smartfonlar, planşetlər, Bluetooth, 
SMS, MMS, WAP, GPS, mobil oyunlar və proq-
ramlar, QR kodları, sosial şəbəkə saytları, bloq-
lar, vikilər, video saytları, yerləşdirilən xidmət-
lər və s. daxildir.

MD04. USE OF PRINT AND OUTDOOR
Qəzet və jurnallar və s., ənənəvi reklam lövhəsi 
və ya poster yerləri, avtobus dayanacaqları və 
standart reklam məkanından istifadə edərək 
tranzit reklamları.

MD05. USE OF NON-TRADITIONAL 
AND AMBIENT MEDIA
Qeyri-ənənəvi açıq hava reklamları/bilbordlar, 
o cümlədən 3D və qeyri-standart formalı sayt-

lar, bilet kassaları, lövhələr, divar mənzərələri, 
rəqəmsal reklam lövhələri, pəncərə stikerləri, 
bina örtüyü, helikopter bannerləri və boşluqdan 
və ya mövcud daimi xüsusiyyətdən istifadə edən 
digər icralar. Bar və restoranlarda olan əşyalar və 
bütün digər əldə tutulan (və ya ölçüyə görə ekvi-
valent) əşyalar daxil olmaqla.

MD06. USE OF INFLUENCERS 
Qarşılıqlı əlaqəni artırmaq və xüsusi bazarları 
hədəfləmək üçün məşhur sosial media influen-
serlərdən və ya məşhurlardan istifadə edən me-
dia fəaliyyəti.
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OUTDOOR (OOOH)
Çölə çıxdığınız an qarşılaşdığınız ən yaradı-
cı kommunikasiya işləri qiymətləndiriləcək. 
Ənənəvi və innovativ bayır işləri yaradıcı ide-
yaları və qüsursuz icraları ilə rəqabət aparacaq.

Müraciət edən agentliklər və reklamçılar 
üçün qeydlər:

 · Əgər layihə brendin mesajını çatdırmaq və 
istehlakçını brend təcrübəsinə cəlb etməkdə 
uğur qazanmaq üçün ənənəvi sahələr və 
üsullardan istifadə edirsə, o, “standart” 
kateqoriyalara müraciət etməlidir. İstifadə 
olunan mühitdə standartdan kənar olan 
innovativ işlər «mühit” kateqoriyalarına 
şamil edilməlidir. Bu səbəbdən eyni layihə 
həm standart kateqoriyalara, həm də mühit 
kateqoriyalarına tətbiq edilə bilməz.

 · Bu bölmə agentliklərdən və reklamçılardan 
müraciətlər üçün açıqdır.

OHH01. STANDARD
Yol kənarları, magistral yollar və tranzit tərəf-
lər daxil olmaqla standart reklam lövhələri 
üçün hazırlanmış klassik 2 ölçülü ədəd və statik 
rəqəmsal reklam lövhələri.

OHH02. POSTERS
Pulsuz formatda və ya mövcud saytlarda tək 
poster reklamları və ya poster reklam kampa-
niyaları. Rəqəmsal reklam lövhələri, “adshel”lər 
və ya plakatlar və nəqliyyat vasitələri, binalar, 
satış nöqtələri kimi qeyri-ənənəvi məkan kimi 
rəqəmsal məkanlar daxildir.

OHH03. AMBIENT & EXPERIENTIAL
İctimai yerlərdən, obyektlərdən və mühitlər-
dən qeyri-ənənəvi şəkildə istifadəni təmin 
edən qeyri-standart və sərbəst formatlı bayır 
reklamı. O cümlədən tranzit reklamları, ictimai 
tədbirlər, ictimai yerlər, sərgilər, quraşdırmalar, 
mağazadaxili nümayişlər, divar rəsmləri, xüsusi 
tikililər, geyimlər və s.

OHH04.DIGITAL SCREENS
Animasiya edilmiş rəqəmsal ekranlar, interak-
tiv rəqəmsal ekranlar, dinamik rəqəmsal ek-
ranlar da daxil olmaqla mesajı çatdırmaq üçün 
qeyri-statik rəqəmsal nümayiş ekranlarından 

istifadəni nəzərdə tutan bütün standart evdən 
kənar rəqəmsal (DOOH) reklamları.
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06. QIYMƏTLƏNDIRMƏ 
MEYARI
 · Bütün bölmələr üçün:

Strategiya 30 % : (Yaradıcı ideyanın və bu 
çərçivədə işlənib hazırlanmış strategiyanın 
arxasında duran fikir gücü.)

Yaradıcılıq 30 %: (Müəyyən edilmiş 
strategiya çərçivəsində işlənmiş işin 
yaradıcılığı və orijinallığı.)

İcra 20 % : (Görülən işin tətbiqi və istehsal 
keyfiyyəti.)

Nəticə 20 % : (Tədqiqatla əldə edilən nəticə.)

07. QIYMƏTLƏNDIRMƏ 
METODOLOGIYASI
Müsabiqəyə daxil olan bütün işlər münsiflər 
heyəti tərəfindən əvvəlcədən seçilir. Münsiflər 
heyəti bir həftə ərzində müsabiqədə iştirak et-
miş bütün işləri rəqəmsal mühitdə qiymətlən-
dirir və müəyyən olunmuş meyarlara uyğun 
qiymət verir. Bu baldan altı (6) və ya daha çox 
bal alan əsərlərlə qısa siyahı yaradılır. Sonra 
münsiflər heyəti qısa siyahıya alınmış işləri qiy-
mətləndirmək üçün bir araya gəlirlər.

Münsiflər heyətinin iclasında layihələr üç (3) mər-
hələli səsvermə sistemi ilə qiymətləndiriləcək:

1-ci mərhələ: Münsiflər heyəti qısa siyahıya 
alınmış işlərə hər bir meyar üzrə on (10) bal 
verəcək. Bu ballar hər bir kriteriyaya uyğun 
olaraq qiymətləndiriləcək. Hər bir meyar üçün 
6.0-dan yuxarı bal toplayan tədqiqatlar finalçı 
olacaq.

2-ci mərhələ: Finalçılar münsiflər heyəti tərə-
findən yenidən qiymətləndiriləcək və hər bir 
kateqoriya üzrə ən yüksək bal toplamış layihə 
kateqoriyanın qalibi, yəni “Felis ilə layihə”, ka-
teqoriyasında ikinci “ikinci mükafatı alan la-
yihə” və kateqoriyasında üçüncü “Üçüncü mü-
kafata layiq layihə” olacaq.

3-cü mərhələ: Münsiflər heyəti zəruri hesab 
edərsə, “Reklam Kampaniyaları” bölməsi öz 
kateqoriyaları üzrə qaliblər arasında ən yaxşı la-

yihəni, yəni “Böyük Mükafatı” müəyyən etmək 
hüququna malikdir. Bu mərhələdə açıq müza-
kirə metodundan istifadə olunacaq.

08. MÜKAFATLAR
Üçüncü Mükafatı: Müsabiqə kateqoriyala-
rından qısa siyahıya alındıqdan sonra münsif-
lər heyəti tərəfindən 10 baldan ən azı 6.0 və ya 
daha çox bal toplayan layihələrin iştirakçıları 
yekun qiymətləndirmədə “Üçüncü yer” müka-
fatını qazanmağa namizəd olacaqlar. Münsiflər 
heyətinin müəyyən etdiyi kateqoriya üzrə ikin-
ci yerdən sonra ən yüksək bal toplamış layihə 
“Üçüncü Mükafat”a layiq görülür. 6.0 və daha 
yuxarı bal toplayan hər bir layihə Üçüncü Yer 
Mükafatı almayacaq.

İkinci Mükafatı: Müsabiqə kateqoriyaların-
dan qısa siyahıya alındıqdan sonra münsiflər 
heyəti tərəfindən 10 baldan ən azı 6.0 və ya daha 
çox bal toplayan layihələrin iştirakçıları yekun 
qiymətləndirmədə “İkinci yer” mükafatını qa-
zanmağa namizəd olurlar. Münsiflər heyətinin 
müəyyən etdiyi kateqoriyanın qalibindən sonra 
ən yüksək bal toplamış layihə “İkinci yer müka-
fatı”na layiq görülür. 6.0 və yuxarı bal toplayan 
hər bir layihə İkinci Yer Mükafatı almayacaq.

Felis Mükafatı: Müsabiqə kateqoriyalarından 
qısa siyahıya alındıqdan sonra münsiflər heyəti 
tərəfindən 10 baldan ən azı 6.0 və ya daha çox 
bal toplayan layihələrin iştirakçıları yekun qiy-
mətləndirmədə “Felis” mükafatını qazanmağa 
namizəd olacaqlar. Hər bir kateqoriya üzrə ən 
yüksək bal toplayan iştirakçı şirkət Felis Müka-
fatına (kateqoriya üzrə birinci yer) layiq görülür. 
Müsabiqənin münsiflər heyəti heç bir kateqori-
ya üzrə birinci mükafata layiq layihə tapmamaq 
səlahiyyətinə malikdir. Münsiflər heyəti hər ka-
teqoriya üzrə maksimum 1 Felis Mükafatı verə 
bilər.

Felis Böyük Mükafatı: Yalnız Adevertising 
Campaigns bölməsində öz kateqoriyalarının 
qalibləri arasında bir iş, Münsiflər heyəti tərə-
findən ilin ən yaxşısı kimi müəyyən edilir və 
Böyük Mükafatı almaq hüququna malikdir. 
Böyük Mükafatı qazanmağa layiq olan layihə, 
bağlı olduğu sektora nümunə göstərməyi ba-
carmalıdır. Böyük Mükafatın verildiyi layihə-
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nin sahibi olan iştirakçı şirkət böyük mükafat 
heykəlciyi ilə mükafatlandırılır. Böyük Mükafat 
şöbənin münsiflər heyəti tərəfindən keçiriləcək 
açıq müzakirə üsulu ilə müəyyən edilirBöyük 
Mükafatın müəyyən edilməsi qərarı münsiflər 
heyətinin ixtiyarındadır.

İlin Agentliyi Mükafatı: Bu mükafat ərizə-
çi agentliklər tərəfindən əldə edilən balların 
qiymətləndirilməsi ilə müəyyən edilir. İlin təş-
kilatının müəyyən edilib-edilməməsi Kapital 
Media Xidmətləri Səhmdar Cəmiyyəti ixtiyarı-
nızdadır.

İlin agentliyinin hesablanmasında istifa-
də olunan ballar aşağıdakılardır:
Böyük Mükafat:   10 bal
Felis Mükafatı:   5 bal
İkinci Mükafat:    3 bal
Üçüncü Mükafat:   2 bal
Qısa siyahı:   1 bal

Bir iş birdən çox kateqoriyaya daxil edilibsə, 
qısa siyahıya düşübsə və ya birdən çox mükafat 
qazanıbsa, yalnız onun layiq olduğu ən yüksək 
bal nəzərə alınacaq. Misal üçün; Əgər əsər bir 
kateqoriya üzrə ikinci, digər kateqoriya üzrə isə 
birinci mükafata layiq görülübsə, kateqoriya üzrə 
yalnız birinci mükafat əsərin sahibi olan agent-
liyə verilir.

Balların bərabər olduğu halda, iki agent-
lik arasında qazanılan mükafatların ölçü sırası 
nəzərə alınır. Misal üçün, Media bölməsində 
2 kateqoriya birinci yer (2x5=10 bal) qazanmış 
agentlik 3 ikinci yerdən və qısa siyahıya düşən 
1 agentlikdən yüksəkdir. Əgər balların bəra-
bərliyi hələ də pozulmayıbsa, münsiflər heyəti 
bu qurumların rəhbərlərinin iştirak etmədiyi 
gizli iclasla İlin Agentliyi Mükafatının qalibini 
müəyyən edir. Qiymətləndirmə nəticəsində ən 
yüksək bal toplayan agentlik İlin Agentliyi Mü-
kafatını almaq hüququna malikdir.

İlin Reklamçısı: İlin reklamçısını təyin edərkən 
də eyni hesablama sistemi və qaydalar tətbiq edilir, 
lakin qazanılan ballar agentliyə deyil, həmin işin 
sahibi olan reklamçıya yazılır. Bundan əlavə, rek-
lam verənlərin müraciət edə biləcəyi bölmələrdə 
qazanılan mükafatların balları da bu hesablamaya 
əlavə edilir. Ən çox bal toplayan şirkət ilin reklam-
çısı kimi təqdim olunur.

09. IŞTIRAK QAYDALARI
1. Müsabiqədə ilk dəfə 19 sentyabr 2019-cu il 
– 19 oktyabr 2022-ci il tarixləri arasında dərc 
edilmiş/tətbiq edilmiş orijinal əsərlər iştirak 
edir. Kampaniya anlayışına daxil olan işlər üçün 
kampaniyanı təşkil edən reklamların (təşviqat 
yayım tezliyi) ən azı yarısı 19 sentyabr 2019-cu 
il – 19 oktyabr 2022-ci il tarixləri arasında dərc 
edilmiş olmalıdır. Reklam xarakterli olmayan 
media biznesləri üçün icra müddətinin ən azı 
yarısı 19 sentyabr 2019-cu il – 19 oktyabr 2022-
ci il tarixləri arasında olmalıdır. İştirakçıların 
sayında heç bir məhdudiyyət yoxdur.

Design & Branding ve Film Craft kateqoriyaları 
üçün müraciət sənədlərində münsiflər heyəti-
nin layihəni aydın şəkildə görüb başa düşməsinə 
imkan verən vizual və audio sənədlərin, istehsal 
və dizayn prosesini təsvir edən mətnlərin seçil-
məsi faydalı olacaq.

2. Film bölməsində sektor kateqoriyalarında; 
eyni layihə ilə birdən çox sektor kateqoriyası-
na müraciət etmək mümkün deyil. Birdən çox 
sektor kateqoriyasının tətbiq edildiyi müəyyən 
edildikdə, qeyd olunan müraciətlərin heç biri 
qiymətləndirilməyəcək. 

Film bölməsində eyni layihəyə aid serial əsərlər 
ayrıca müraciət kimi müsabiqədə iştirak etməli-
dir. Eyni layihəyə aid 3 fərqli əsər varsa, 3 fərqli 
tək müraciət edilməlidir. Serial əsərlər yalnız bir 
tətbiq olaraq kampaniya kateqoriyalarına daxil 
edilə bilər.

Xarici bölmədə rəqabət aparan layihə mühitin 
təbiətinə görə eyni zamanda həm standart, həm 
də mühit işi ola bilməz. Bu səbəbdən eyni layihə 
həm standart kateqoriyalara, həm də ətraf mü-
hit kateqoriyalarına tətbiq edilə bilməz.

3. Müsabiqədə iştirak edəcək işlərin ideya və 
təcrübələri orijinal olmalı, müəyyən edilmiş 
tarixlər çərçivəsində ölkə daxilində və/və ya 
xaricdə nəşr edilməlidir. Müsabiqədə iştirak et-
mək üçün işlərin istehsalı ölkə daxilində və ya 
xaricdə həyata keçirilmiş ola bilər.

4. Tərkibində sahələr üzrə müşahidə şuraları 
tərəfindən çaşdırıcı hesab edilən və dəyişdi-
rilməməli və dərc edilməməli olan reklamlar 
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müsabiqədə iştirak edə bilməz. Şuranın qərarı-
na uyğun olaraq dəyişdirilərək Müsabiqə müd-
dətində dərc edilən elanlar müsabiqədə iştirak 
edə bilər. Qaliblərin elanından sonra belə bir 
vəziyyət yaranarsa, Kapital Media Xidmətləri 
Səhmdar Cəmiyyəti mükafatı geri çağırmaq 
və bu vəziyyəti müvafiq mediada açıqlamaq 
hüququ qorunur.

5. Reklamların iştirak şərtlərinə uyğun olub-ol-
maması və ya hansı kateqoriya üzrə yarışacağı 
ilə bağlı hər hansı şübhə yaranarsa, yekun qəra-
rı müsabiqə münsiflər heyəti verir. Müsabiqəyə 
müraciət etmiş əsərlərin münsiflər heyəti tərə-
findən müraciət etdikləri bölmə daxilində ka-
teqoriyalara salınması və ya müsabiqədən kənar-
laşdırılması mümkündür. Müsabiqənin münsif-
lər heyətinin yekun qərarı qətidir və dəyişdirilə 
bilməz. 

6. Müsabiqəyə göndərilən materiallar geri qay-
tarılmır. Kapital Media Xidmətləri Səhmdar 
Cəmiyyəti bu materialdan xəbər və ya gəlir əldə 
etmək məqsədi ilə müsabiqə ilə bağlı hər cür ta-
nıtım və nəşrlərdə istifadə edə bilər. Belə hallar-
da iştirakçı tərəf qonorar tələb edə bilməz və mü-
sabiqədə iştirak edərkən bu qaydaları qəbul edir.

7. Müsabiqədə iştirak edən əsərlərin ideyala-
rının orijinal olduğu güman edilir. Orijinallığa 
görə məsuliyyət iştirakçıya məxsusdur. Mün-
siflər heyəti orijinallıq probleminin olduğunu 
müəyyən edərsə, təqdim olunan işi müsabiqə-
dən kənarlaşdırmaq səlahiyyətinə malikdir. Bu 
halda iştirak haqqı geri qaytarıla bilməz.

Bütün müraciətlərdə reklam verənin razılığını al-
maq, müsabiqəyə çıxarılan və göndəriləcək bütün 
sənədlərin orijinallığı və müəlliflik hüququ iddia-
çının üzərinə düşür. Layihənin səhmdarlarından 
(agentlik, istehsal, post-produktor, reklam verən 
və s.) etiraz olarsa, həm o bölümün münsiflər 
heyəti, həm də Kapital Media Xidmətləri Səhm-
dar Cəmiyyəti ərizə haqqını qaytarmadan layihəni 
diskvalifikasiya etmək, mükafat qazandığı təqdir-
də mükafatı geri götürmək və öz mediası vasitəsilə 
elan etmək hüququnu özündə saxlayır.

8. Müsabiqədə iştirak edən əsərlər aid olduqları 
brend/reklamçı Felis Azərbaycan Mükafatla-
rında iştirak etmək üçün icazə/təsdiq almalı-

dırlarBrend/reklamçının razılığı Biznes İştirak 
Formunda təsdiq edilməlidir. Brend/reklamçı 
icazəsi/təsdiqi olmayan əsərlər müsabiqəyə qə-
bul edilməyəcək.

9. Müsabiqənin qısa siyahısı müəyyən edildik-
dən sonra mediacat.com və felisazerbaijan.com 
saytlarında dərc olunur və bu saytların bütün 
abunəçiləri xəbərdar edilir. Müsabiqənin qa-
libləri, nailiyyət mükafatları və baş mükafatın 
qalibləri mükafatlandırma mərasimində elan 
edilir.

10. IŞTIRAK FORMALARI
Müsabiqədə iştirak www.felisazerbaijan.com 
vasitəsilə onlayn həyata keçirilir. İştirak forma-
sında müvafiq sahələr istisna olmaqla, iştirak 
zamanı sistemə yüklənən hər hansı yazılı, vi-
zual və ya səsli sənədin heç bir yerində iştirakçı 
şirkətin kimliyini aşkar edəcək heç bir agentlik, 
şirkət və/və ya şəxs adı, loqo və s. əks olunma-
malıdır. Bu qayda reklamçıya şamil edilmir.

1. İştirak qaydaları: İştirak forması doldu-
rulduqdan sonra iştirak qaydaları qəbul edil-
məlidir.

2. Reklamçı Təsdiqi: Müsabiqədə iştirak edən 
əsərlər iştirak etmək üçün aid olduqları brend/
reklamçı tərəfindən Felis Azərbaycan Mükafat-
larında icazə/təsdiq almalıdırlar. Brend/rek-
lamçı razılığı İştirak Formasında təsdiq etmə-
lidir. Brend/reklamçı icazəsi/təsdiqi olmayan 
əsərlər müsabiqəyə qəbul edilməyəcək.

3. İştirak forması: Müsabiqədə iştirak edən 
hər bir iş üçün iştirak formasının doldurulması 
məcburidir. Bütün kateqoriyalar üçün vahid for-
ma istifadə olunur. Tədqiqat üçün doldurulmuş 
forma birdən çox kateqoriyaya tətbiq ediləcək-
sə, üstünlük verilən kateqoriyalar yoxlanılırsa, 
o, avtomatik olaraq həmin kateqoriya üçün də 
etibarlı olur. Bu səbəbdən ərizə sistemindəki for-
ma sahələri bütün tətbiq olunan kateqoriyaların 
izahatlarını daxil edəcək şəkildə doldurulmalıdır.

Bütün bölmələrə müraciətlər üçün;
Xülasə:
Layihəni tələb edən tərəf; Onun çatdırmaq istə-
diyi mesaj, həll olunmaq istədiyi problem, müra-
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ciət etmək istədiyi auditoriya və/yaxud çatmaq 
istədiyi məqsəd aydın şəkildə izah edilməlidir.

Strategiya:
Xülasədə göstərilən məqsəd və vəzifələrə nail ol-
maq üçün istifadə edilməsi qərara alınan təhlil, 
taktika və üsulları aydın şəkildə ifadə etmək, on-
ların necə qərara alındığını izah etmək lazımdır.

Ərizə:
Xülasədə qeyd olunan problem üçün kreativ ide-
ya və müəyyən edilmiş strategiya çərçivəsində 
həyata keçirilən həll yolu, icra prosesi zamanı 
layihənin tam və keyfiyyətli başa çatdırılması 
üçün qarşıya çıxan və aradan qaldırılan maneələr 
aydın şəkildə izah edilməlidir. Ərizələr rəqəmsal 
və mobil bölmələrdən edilirsə, bu sahədə dərc 
olunan əsərlərin əlçatan internet ünvan(lar)ı for-
manın bu bölməsində paylaşıla bilər.

Nəticə:
Problemin həllinin (Xülasənin) qəbul edilmiş 
ölçmə vasitələri ilə hədəflərə çatmaqda nə qədər 
təsirli olduğunu konkret göstərən məlumatlar 
açıq şəkildə ifadə edilməlidir.

4. Müraciət sənədləri: Felis Azərbaycan 
Mükafatlarının rəhbərliyi münsiflər heyəti-
nin təqdimatında təqdim olunan materialları 
ümumiləşdirmək və ya təqdim olunmuş mate-
riallardan seçim edərək onlardan istifadə etmək 
hüququnu özündə saxlayır.

İştirak formasına əlavə olunacaq vizual materi-
allar 2 video, 4 JPEG (maksimum 2048x2048) 
və ya 4 audio fayl daxil olmaqla 6 ədədlə məh-
dudlaşır.

Layihə ilə eyni formada birdən çox kateqoriya 
tətbiq edilirsə, tədqiqatlara aid sənədlər (şəkil-
lər, videolar və s.) yükləyərkən, bu sənədlərin 
hansı kateqoriyaya aid olduğu yükləmə zamanı 
qeyd edilməlidir. 

A. Film: Bu bölmədə iştirak üçün yayımlanan 
səhnələr 2 (iki) film, Video: MP4 + H.264, Audio: 
mp3 formatında kodlaşdırılmalıdır. Videoların 
ölçüsü maksimum 100 MB, uzunluğu isə mak-
simum 2 dəqiqə olmalıdır.

Bu bölmələrə edilən müraciətlərdə; La-
yihəyə aid birdən çox audio-vizual əsər varsa, 

müraciətlər fərdi qaydada aparılmalıdır.

B. Outdoor: Bölmədə iştirak üçün əsərlərin 
vizual elementləri (orijinalları, rəsm əsərləri) 
JPEG fayl formatında olmalıdır; Bundan əlavə, 
işin tətbiqi variantının fotoşəkilləri fayla əlavə 
edilməlidir.

C. Rəqəmsal və Mobil: Bölmələrdə iştirak 
üçün müvafiq sahələr üzrə dərc edilmiş əsər-
lərin əlçatan internet/sosial media ünvan(lar)ı 
formanın müraciət bölməsində paylaşıla bilər. 

D. Reklam Kampaniyaları, Dizayn və 
Brendinq, Film Sənəti, Media: Bu bölmələr-
də iştirak üçün yüklənmiş materiallar yuxarıda 
digər kateqoriyalar üçün təsvir edilmiş texniki 
formatlarda olmalıdır.

5. Ön baxış: Hər bir ərizə üçün yüklənmiş işti-
rak forması və audio-vizual materiala daha son-
ra baxış bölməsində baxmaq olar və qaralama 
mövqeyində olarkən dəyişikliklər edilə bilər.

6. Ödəniş: Müraciətlər Felis Azerbaijan Müka-
fatları müraciət saytı vasitəsilə onlayn ödənilir.

11. ÖDƏNIŞ
Müraciətlər üzrə ödənişlər onlayn olaraq Felis 
Azerbaijan Mükafatı müraciət saytı vasitəsilə, 
yalnız kredit kartı ilə həyata keçirilir.

 · İşə Müraciət haqqı: 100 AZN 

* Bu kateqoriya üzrə ödəniləcək qiymətdir.

12. QAYTARMA ŞƏRTLƏRI
İştirakçı şirkət istənilən vaxt ərizəsini geri götürə 
bilər. Lakin sistemdə müraciət haqqı müəyyən 
edildikdən və ərizə forması sistem tərəfindən 
təsdiq edildikdən sonra rüsum geri qaytarılmır. 
Bu məqamda iştirakçı şirkətin layihəsi münsiflər 
heyətinin üzvlərinə təqdim olunmur və onun 
sənədləri heç bir sahədə dərc olunmur.
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13. GÖNDƏRMƏK 
ÜÇÜN MÜVAFIQ VIZUAL 
MATERIAL
Bütün iştirakçılar üçün ərizələrdə iş videosu 
hazırlamaq tövsiyə olunur. Göndəriləcək video 
münsiflər heyətinin qiymətləndirmə iclasla-
rında mükafatlandırma mərasimində və müsa-
biqədən sonra Felis Azərbaycan Mükafatlarının 
internet saytında istifadə olunacaq.

1. Dava videoları və reklamları maksimum iki 
(2) dəqiqə uzunluğunda olmalı və maksimum 
iki (2) video olaraq yüklənməlidir. Dava video-
su münsiflər heyətinin qiymətləndirmə və əsər 
mükafat qazanarsa, iclaslarında müsabiqədən 
sonrakı tədbirlərdə istifadə olunacaq. Bu vide-
oda mübahisə edilən işin əsas şəkilləri olmalı 
və işi asan başa düşülən şəkildə təsvir etməli-
dir. Vaxt limitinə əməl etməyiniz xahiş olunur. 
Müddət iki (2) dəqiqədən çox olarsa, video 120-
ci saniyədə kəsiləcək.

2. Dava videosu MP4 + H.264, Audio: MP3 kimi 
kodlaşdırılmalıdır. Maksimum 100 MB və mak-
simum 2 dəqiqə olmalıdır. Şəkil və audio bir 
faylda olmalıdır.

3. Tanıtım audio faylı mp3 formatında olma-
lıdır.

4. DVD, Windows Media Video, QuickTime və 
ya digər formatlarda olan film faylları qəbul 
edilmir.

5. Reklam filmlərinin məzmununun heç bir ye-
rində iştirakçı şirkətin kimliyini ortaya qoyan 
heç bir agentlik, şirkət və/və ya şəxsin adı, loqo-
tipi və s. elementlər yer almamalıdır. Bu qayda 
reklamçıya şamil edilmir.

14. MÜRACIƏT VƏ ƏLAQƏ
Müraciət saytı: 
www.felisazerbaijan.com

Müraciət müddəti: 
21 sentyabr 2022 - 28 oktyabr 2022

Layihənin icra müddəti: 
1 sentyabr 2019-cu il – 28 oktyabr 2022-ci il

Ünvan: 
Felis Azərbaycan Mükafatları 2022
Kapital Media London Limited, The Loft, 
Queens Studios, 121 Salusbury Road, 
London, NW6 6RG, UK

E-poçt: 
felisazerbaijan@kapital.com.tr 
cankizakkaya@kapital.com.tr  
aydanurakkurt@kapital.com.tr

http://www.felisazerbaijan.com
mailto:felisazerbaijan@kapital.com.tr
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