
    
 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ 
 
 За всяка рекламна форма трябва да има изцяло попълнена заявка за участие. Към нея 

се прилага декларация, подписана и подпечатана от рекламната агенция.  

 Към всяка заявка, подадена онлайн през уебсайта на ФАРА 2012, се прилага 

декларация на хартиен носител, подписана и подпечатана от рекламната агенция.   

 Всички заявки, подадени от една агенция, се описват в сумарната таблица. 

 Материалите към заявките трябва да бъдат представени съгласно следните технически 

изисквания за съответната категория: 

 

 

ТВОРЧЕСКИ КАТЕГОРИИ 

 

1. ТВ реклама, кинореклама и други филмови форми: Рекламните клипове трябва да бъдат 

с продължителността, с която са били излъчвани и да бъдат записани съгласно следните 

изисквания: 

Видео: 1280x720 - HD. 16:9, 960x720 - HD. 4:3., mov / mp4; Компресия: H.264; Аудио: MPEG-4 

AAC Stereo, 192 kbps. 

Всеки рекламен клип трябва да бъде записан на отделно CD/DVD в два варианта:  

- запис на клипа с логото на агенцията, поставено в долния десен ъгъл.  

- запис на клипа без логото на агенцията.  

 

2. Радио реклама: Радио спотовете трябва да бъдат записани на CD (CDR) във формат .mp3  

(128kbit / 44.1 kHz) или .wma. Скоростта на запис върху носителя не трябва да надвишава  

48x (7200 KB/s). 

 

3. Прес реклама: Цветна разпечатка на публикувания материал с размери до 420/270 мм, 

 каширана централно на черен картон с размери 500/350 мм, дебелина до 250 г.  

 

4. Out of Home: Цветна разпечатка/фотографско изображение на материала с размери до 

 420/270 мм, каширана централно на черен картон с размери 500/350 мм, дебелина до 250 г.  

 

5. Дизайн: Екземпляр от материала, пригоден за експозиция, или цветна разпечатка на 

 материала с размери до 420/270 мм, каширана централно на черен картон с размери 500/350 

 мм, дебелина до 250 г. Заявките могат да бъдат придружени и от презентационен борд, 

съдържащ ключовите визии на кандидатурата, кратко описание за комуникационните цели 

и аргументация на авторите защо това представлява нестандартно използване на 

медиите/каналите (до 100 думи). Текстът не трябва да съдържа технически термини и трябва 

да бъде разделен на 2 секции: 

1. идея/цел 

2. стратегия/изпълнение 

Примерен вариант на презентационния борд (файл: Presentation board.ppt ) 
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Презентационният борд трябва да е каширан на черен картон с размери 500/350 мм, 

дебелина до 250 г. 

 

6. Интерактив (важи за категории 6.1., 6.2. и 6.3.): Видео материал с времетраене до 3 мин. 

и записан съгласно следните изисквания:  

Видео: 1280x720 - HD. 16:9, 960x720 - HD. 4:3., mov / mp4; Компресия: H.264; Аудио: MPEG-4 

AAC Stereo, 192 kbps. 

 

6.4. Интерактивна кампания: Презентация на живо или видео материал с времетраене до 5 

мин. Видео материалът трябва да бъде записан съгласно следните изисквания:  

Видео: 1280x720 - HD. 16:9, 960x720 - HD. 4:3., mov / mp4; Компресия: H.264; Аудио: MPEG-4 

AAC Stereo, 192 kbps. 

 

7.  Автореклама: Материал, отговарящ на изискванията за съответната категория. Заявките 

могат да бъдат придружени и от презентационен борд, съдържащ ключовите визии на 

кандидатурата, кратко описание за комуникационните цели и аргументация на авторите 

защо това представлява нестандартно използване на медиите/каналите (до 100 думи). Текстът 

не трябва да съдържа технически термини и трябва да бъде разделен на 2 секции: 

3. идея/цел 

4. стратегия/изпълнение 

Примерен вариант на презентационния борд (файл: Presentation board.ppt ) 

Презентационният борд трябва да е каширан на черен картон с размери 500/350 мм, 

дебелина до 250 г. 

 

8. Събития: Презентация на живо или видео материал с времетраене до 5 мин. Видео 

материалът трябва да бъде записан съгласно следните изисквания:  

Видео: 1280x720 - HD. 16:9, 960x720 - HD. 4:3., mov / mp4; Компресия: H.264; Аудио: MPEG-4 

AAC Stereo, 192 kbps. 

 

9. One-to-one Commiunication: Презентация на живо или видео материал с времетраене до 5 

мин. Видео материалът трябва да бъде записан съгласно следните изисквания:  

Видео: 1280x720 - HD. 16:9, 960x720 - HD. 4:3., mov / mp4; Компресия: H.264; Аудио: MPEG-4 

AAC Stereo, 192 kbps. 

 

10. Рекламна кампания: Презентация на живо или видео материал с времетраене до 8 мин.  

Видео материалът трябва да бъде записан съгласно следните изисквания:  

Видео: 1280x720 - HD. 16:9, 960x720 - HD. 4:3., mov / mp4; Компресия: H.264; Аудио: MPEG-4 

AAC Stereo, 192 kbps. 

 

 

 

 

МЕДИЙНИ КАТЕГОРИИ 

 

1. Иновативно използване на традиционни медии 

2. Иновативно използване на дигитални медии 

3. Нови комуникационни канали 

4. Дигитална кампания 

5.   Медийна кампания  
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I. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ:  

 

За всички категории:  

Презентационен борд, съдържащ ключовите визии на кандидатурата, кратко описание 

за комуникационните цели и аргументация на авторите защо това представлява 

нестандартно използване на медиите/каналите (до 100 думи). Текстът не трябва да съдържа 

технически термини и трябва да бъде разделен на 2 секции: 

5. идея/цел 

6. стратегия/изпълнение 

Примерен вариант на презентационния борд (файл: Presentation board.ppt ) 

Презентационният борд трябва да е каширан на черен картон с размери 500/350 мм, 

дебелина до 250 г. 

 

 За категории 4 и 5: 

Презентация на живо или видео материал с времетраене до 5 мин. Видео материалът трябва 

да бъде записан съгласно следните изисквания:  

Видео: 1280x720 - HD. 16:9, 960x720 - HD. 4:3., mov / mp4; Компресия: H.264; Аудио: MPEG-4 

AAC Stereo, 192 kbps. 

 

II. СЪПЪТСТВАЩИ: 

1. Аудио – визуална презентация. Видео материалът трябва да бъде записан съгласно  

следните изисквания: Видео: 1280x720 - HD. 16:9, 960x720 - HD. 4:3., mov / mp4; Компресия: 

H.264; Аудио: MPEG-4 AAC Stereo, 192 kbps. 

2. За телевизия и кино – Видео: 1280x720 - HD. 16:9, 960x720 - HD. 4:3., mov / mp4; 

Компресия: H.264; Аудио: MPEG-4 AAC Stereo, 192 kbps. 

3. За списания и  вестници – един брой от съответното издание; 

4. За радио – CD с mp3 на рекламата; 

5. За външна реклама – снимки на рекламата; 

6. За дигитални медии – Видео материалът да бъде с времетраене до 3 мин. и да бъде  

записан съгласно следните изисквания:  

Видео: 1280x720 - HD. 16:9, 960x720 - HD. 4:3., mov / mp4; Компресия: H.264; Аудио: MPEG-4 

AAC Stereo, 192 kbps. 

7. За микс от медии – всяко от нужните по-горе; 

8. За нестандартна комуникация чрез външни и вътрешни позиции -  подходящи 

съпътстващи материали, представящи съответната кандидатура. 

 

Материалите не трябва да съдържат лого или информация за участника. Наличието им 

ще доведе до дисквалификация на заявката! 

 

> Всеки диск трябва да има етикет, съдържащ категорията, заглавието на рекламата и името 

на участника. 

> Всеки екземпляр от разпечатките на картон трябва да има етикет на обратната страна, 

съдържащ категорията, заглавието на рекламата и името на участника. 

 

 

Като официален партньор на ФАРА 2012 центърът за дигитален печат НАЙА България ще 

изработи на преференциални цени всички разпечатки на проектите, с които рекламните 

агенции участват във Фестивала.  
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Лице за контакти: Гергана Новева - тел: 9852225, 9852226, GSM: 0888780147, или качете 

готовия за печат файл на ftp адрес: ftp://naya.bg (user: web40_guest/ password: guest / Folder: 

FARA 2012) в един от следните формати: PDF, TIFF, EPS, AI.   

 

 

Не поставяйте логото на агенцията и/или етикети с информация за екипa върху 

лицевата страна на цветната разпечатка! Не поставяйте етикети върху мострите! 

 

Преди да бъдат представени на журито, заявките се разглеждат от Техническата комисия на 

ФАРА 2012, която си запазва правото да ги премества, обединява или дисквалифицира. 

 

 

Технически изисквания за предоставяне на материалите за уебсайта на 

ФАРА 2012 

 
Рекламите, участващи в конкурсната програма, ще бъдат качени на уебсайта на ФАРА 2012. 

За целта трябва да представите CD с материалите към вашите заявки в следните формати: 

 

 

 

 

 

ТВОРЧЕСКИ КАТЕГОРИИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ 

ТВ реклама, кинореклама и други рекламни 

форми 

Клиповете трябва да бъдат в AVI, MPEG или 

FLV формат с големина до 15MB. 

Радио реклама Радио спотовете трябва да бъдат записани в 

mp3 формат. 

Интерактив; Интерактивна кампания Презентацията/видео материала, представени в 

конкурсната програма, в AVI, MPEG или FLV 

формат с големина до 15MB.   

Прес реклама; Out Of Home; Дизайн  Изображенията трябва да бъдат в GIF или JPG 

формат, но не по-големи от 640х640 пиксела + 

описателен текст към картинката 

Събития; One-to-one Communication; 

Рекламна кампания 

Изображенията трябва да бъдат в GIF или JPG 

формат, но не по-големи от 640х640 пиксела  

описателен текст към картинката 

Автореклама Съгласно гореизложените изисквания според 

използваната медиа 

ftp://naya.bg/
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Технически изисквания за отпечатване в специалното издание за ФАРА 

2012: 

 
Рекламите, участващи в конкурсната програма на тринадесетото издание на ФАРА във всички 

категории, ще бъдат публикувани в Специално издание за Фестивала. За целта трябва да 

предоставите визии на материалите към вашите заявки /до 5 визии за заявка/ (за категория 

Радио реклама ще бъде отпечатана само информацията, подадена в Заявката за участие) в 

следните формати: 

 

1. Максимален размер:  

- Вертикален (висок)  62 x 90 mm 

- Хоризонтален (лежащ)  90 x 62 mm 

2. Минимална резолюция  250 dpi 

3. Формат TIF – задължително 

4. Цветове CMYK – задължително 

5. Изображенията да са без обрязване. 

 
 

 

 

 

 

 

 

МЕДИЙНИ КАТЕГОРИИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ 

Иновативно използване на традиционни 

медии 

Видео материал - в AVI, MPEG или FLV 

формат с големина до 15MB;   

Изображения - в GIF или JPG формат, но не по-

големи от 640х640 пиксела + описателен текст 

към картинката    

Иновативно използване на дигитални медии Видео материал - в AVI, MPEG или FLV 

формат с големина до 15MB;   

Изображения - в GIF или JPG формат, но не по-

големи от 640х640 пиксела + описателен текст 

към картинката    

Нови комуникационни канали Видео материал - в AVI, MPEG или FLV 

формат с големина до 15MB;   

Изображения - в GIF или JPG формат, но не по-

големи от 640х640 пиксела + описателен текст 

към картинката    

Дигитална кампания; Медийна кампания Видео материал - в AVI, MPEG или FLV 

формат с големина до 15MB;   

Изображения - в GIF или JPG формат, но не по-

големи от 640х640 пиксела + описателен текст 

към картинката    
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ЛЕГЕНДА НА ДЛЪЖНОСТИТЕ 

 

Моля, при попълване на заявката за всяка рекламна форма използвайте следната легенда на 

длъжностите при описанието на екипа: 

 

AA Account Assistant 

AccD Account Director 

AD Art Director/Art Manager 

AE Account Executive 

An Анимация 

Art Художник 

Au Автор 

BTL BTL 

C Консултант 

CD Creative Director 

Cr Криейтив, Концепция 

CSD Client Service Director 

CW Copywriter 

D Режисьор 

DPh Оператор 

DTP Предпечат 

EM Events Manager 

GD Графичен дизайнер/Дизайнер  

IntD Interactive & Digital 

Int MP Interactive Media Planner 

IL Илюстратор 

M Мениджър 

MD Медиен директор 

Me Media 

MP Media Planner 

Mu Музика 

P Продуцент  

Ph Фотограф 

Pr Производство и продукция 

Pro Програмист, Програмиране 

PM Project Manager, Ръководител на проекта 

PP Пост - продукция 
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PrH Production House 

PrM Promotional Manager 

PRE PR Executive 

PRM PR Manager 

SAD Senior Art Director 

Sce Сценография 

SCW Senior Copywriter 

SDr Звукорежисьор 

SM Social Media / Community Management 

SoD Саунд дизайн / Озвучаване 

SP Strategic Planning  

SPD Strategic Planning Director 

V Видео 

WD Web Design/Web Development 

3D 3D 

 


