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Tutvustus
Loovusfestivali Kuldmuna 2017 eesmärk on väärtustada Eesti turunduskommunikatsioonisek-
tori tööde kõrget loomingulist ja teostuslikku taset ning originaalsust. Kuldmuna 2017 auhinda-
dega pärjatakse ajavahemikus 01.01.2016–31.01.2017 tehtud parimaid reklaami, disaini-, loov- ja 
kommunikatsioonilahendusi. 

Tööde ametlik vastuvõtt algab 01.02.2017 ning lõpeb 01.03.2017 (kell 23.59). Peale ametliku täht-
aja möödumist võetakse töid vastu kuni 06.03.2017 (kell 23.59), kuid siis lisandub iga esitatud töö 
kohta 50% handling fee tasu. 

Töid saab esitada aadressil http://defol.io/kuldmuna/2017. 

Töid hakatakse hindama 14.03.2017. Hindamisel saavad osaleda ainult need tööd, mille eest on 
tasu laekunud hiljemalt 07.03.2017 (kell 23.59). 

Kategooria kohta antakse välja neli, kuid minimaalselt kolm (kuld, hõbe, pronks) auhinda. 

Iga kategooria muutub hinnatavaks juhul, kui sellesse on esitatud vähemalt viis tööd ning esita-
jaks on vähemalt kaks agentuuri. Kui ühte kategooriasse esitab töid vähem kui kolm agentuuri, 
antakse antud kategoorias välja vaid üks Kuldmuna. 

Konkursi korralduse eest vastutab Eesti Turunduskommunikatsiooni Agentuuride Liit (ETKAL). Kor-
raldust puudutavatele ja tööde esitamise sisulistele küsimustele vastab Merike Smolski (info@
etkal.ee). Tehnilistele küsimuste korral kirjutage support@defol.io või helistage 746 0064. Juhendi 
on kinnitanud ETKALi juhatus. Küsimused, mis ei ole antud juhendiga reguleeritud, lahendab 
ETKALi juhatus. 
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 Osalemistingimused
1. Konkursil osalevad ainult Eesti Vabariigis registreeritud firmade ja/või Eesti Vabariigis alalist 

elukohta, elamis- ja tööluba ja e-residentsust (virtuaalset residentsust) omavate autorite loo-
dud reklaamid/tööd.

2. Konkursil osalevad ainult need tööd, mis on esmakordselt avaldatud mitte varem kui 01.01.2016 
ja mitte hiljem kui 31.01.2017. 

Tööde avaldamiseks loetakse: 

- film kategooria puhul esitamist litsentsi omava telejaama programmis; linastumist kinos; 
avaldamist internetis; 

- välireklaami puhul avalikku eksponeerimist avalikus ruumis või avalikes kohtades asuvatel 
reklaamipindadel (sh kaubandusasutuste ja muude aktiivsete ühiskondlike asutuste avalik 
siseruum); 

- trükireklaami puhul avaldamist trükituna levitatavas ajakirjandusväljaandes; 
- raadioreklaami puhul esitamist litsentsi omava raadiojaama programmis või kaubanduskes-

kuse siseraadios; 
- otsereklaami puhul postitatud (minimaalne kogus 20 tk) reklaami üleandmist selle tarbijale. 

3. Kõik kampaaniad (v.a pro bono kampaaniad) peavad olema tasutud tööd, s.t klient on maks-
nud kampaania eest agentuurile ja meediale. Spetsiaalselt konkursi otstarbeks agentuuri init-
siatiivil ja kuludega tehtud näidiskampaaniad (rahvusvahelises mõistes ghost ads) konkursile 
ei sobi. 

4. Enesereklaam on lubatud ainult digitaalse, disaini- ja otsereklaami kategooriates. Teistes kate-
gooriates võib žürii anda enesereklaami eest eriauhinna. Enesereklaami all on silmas peetud 
agentuuride enesereklaami, klient võib enda tehtud töid konkursile esitada. 

5. Konkursil osalevad tööd peavad vastama avaldatud asukohamaa kehtivale seadusandlusele. 

6. Konkursil osaleja kinnitab, et tal on kõik õigused tööde esitamiseks konkursile. 

7. ETKALi juhatus kinnitab lõpliku nimekirja konkursile kvalifitseerunud töödest. 

8. Žürii esimehel on õigus töid, mis ei vasta osalemistingimustele (sh plagiaadid), mitte kvalifit-
seerida. 

9. Žürii esimehel ja ETKALi juhatuse liikmetel on õigus nõuda esitatud tööde kohta tõendusma-
terjale, mis kinnitavad töö vastavust käesoleva juhendi nõuetele. 

10. ETKAL ei vastuta kaotatud või kaduma läinud tööde või materjalide eest. Materjalide üleslaa-
dimine registreerimiskeskkonda ja/või füüsilise näite toimetamine konkursile toimub esitaja 
vastutusel. 

11. Konkursil osalevad ainult need tööd, mille eest on osalemistasu makstud hiljemalt 07.03.2017. 
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Tööde esitamine  

1. Kõik tööd tuleb esitada, pidades kinni juhendis toodud tähtaegadest ning tehnilistest ja muu-
dest nõuetest. Mittenõuetekohaselt esitatud töid konkursile ei lubata. 

2. Kõik konkursile esitatavad tööd tuleb registreerida. Töid saab registreerida    
http://defol.io/kuldmuna/2017 vastavalt esitatud juhistele. 

3. Tööde pealkirjad tuleb kirjutada ainult eesti keeles. Ülejäänud materjalid tuleb tõlkida inglise 
keelde, ingliskeelsest kokkuvõttest ainult ei piisa. Tõlge on vajalik selleks, et rahvusvaheline žürii 
kõigest aru saaks. 

4. Esitatud tööde eest on võimalik tasuda panga- ja krediitkaardi linkidega ning arve alusel pan-
gaülekandega. Pdf formaadis arve tellimine maksab 10 eurot. Tegu on Defolio kehtestatud nõu-
dega.

5. Iga konkursile esitatud üksiku töö eest tasub selle esitanud agentuur osalemistasu 75 € + 20% 
käibemaksu Defolio kaudu (krediitkaart, PayPal, pangalink või pangaülekanne) vastavalt osale-
mise kinnitusel olevatele tingimustele. Hind ETKALi liikmele on 60 € + 20% käibemaks.

6. Iga konkursile esitatud seeria eest tasub selle esitanud agentuur osalemistasu 150 € + 20% käi-
bemaksu Defolio kaudu (krediitkaart, PayPal, pangalink või pangaülekanne) vastavalt osalemise 
kinnitusel olevatele tingimustele. Hind ETKALi liikmele on 120 € + 20% käibemaks.

7. Iga konkursile esitatud töö eest kampaania kategoorias tasub selle esitanud isik osalemistasu  
145 € + 20% käibemaksu Defolio kaudu (krediitkaart, PayPal, pangalink või pangaülekanne) vastavalt 
osalemise kinnitusel olevatele tingimustele. Hind ETKALi liikmele on 116 € + 20% käibemaks.

8. Pesamuna 2017 noortekonkursile registreerimisel osalemistasu puudub. 

9. Töid, mille eest osalemistasu on konkursi sulgemispäevaks tasumata, ei hinnata. 

10. Agentuurid, kes on ETKALile liikmemaksu võlgu, võrdsustatakse mitteliikmega ning nende osa-
lemistasu on samuti 25% suurem. 

11. Osalemistasu ei kuulu tagastamisele. 

12. Disainitööde puhul tuleb lisaks töö digitaalsele versioonile esitada ka töö originaal (füüsiline näi-
dis). Originaaleksemplar tuleb märgistada samade andmetega, mis on töö digitaalsel versioonil, 
et garanteerida seos failide ja füüsilise näidise vahel. NB! Näidis tuleb saata või tuua Nordic Hotel 
Forums (Viru väljak 3) vastuvõttu hiljemalt 13.03.2017. Peale kirjutage märgusõna „KULDMUNA 
2017“. Töid on võimalik tagasi saada kuni 31.03.2017. 

ETKAL ei vastuta füüsiliste näidiste eest. 

LOE JÄRGMIST PUNKTI! TÄHTIS! 

13. Disainitööde numbrite süsteem. 

13.1. Registreerimismootor genereerib igale tööle unikaalse numbri, mille järgi tööd žürii jaoks 
sorteeritakse. Ilma numbrita tööd ei hinnata. Näidistele tuleb kinnitada/kirjutada numbrid 
kohale, mis ei takista töö sisulist mõistmist ja hindamist. 

13.2. Ümbrikul/pakendil, millega töö saadetakse, peab olema number selgelt nähtaval kohal. Iga 
töö füüsiline näidis tuleb pakendada eraldi, nii et seda oleks võimalik kategooriate vahel 
jagada. Numbrite alusel kontrollitakse läbi registreerimismootori tööde vastavust kategoo-
riale. 

14. Töid saab esitada kuni 01.03.2017 (kell 23.59). Peale ametliku tähtaja möödumist võetakse töid 
vastu kuni 06.03.2017 (kell 23.59), kuid siis lisandub iga esitatud töö kohta 50% handling fee tasu. 



5

 Hindamise põhimõtted  

Reklaami- ja digitaalkategooriad, Pesamuna 2017 

Loovusfestivali Kuldmuna 2017 esitatud tööde hindamise aluseks on kõrge loominguline ja teos-
tuslik tase ning originaalsus. 

Kampaania puhul hinnatakse ideed ja loovlahendust, teostamise loomingulist kvaliteeti, kam-
paania elluviimise originaalsust ning tulemuslikkust, eesmärkide saavutamist. Hindamiskritee-
rium on kandja/meedia, idee ja strateegia koosmõju loominguline terviklikkus. 

Hääletamine toimub kahes etapis digitaalselt registreerimise käigus loodud andmebaasi vahen-
dusel, kus on informatsioon hinnatavate tööde kohta. Hinnatakse kategooriate kaupa. Juhul kui 
žürii liige on tööga seotud ei ole tal vastava töö suhtes hääletamisõigust. 

Kui shortlist on koostatud, esitatakse see žüriile. List esitatakse paremusjärjestuses. Seejärel asub 
žürii arutama, millisele tööle anda Kuldmuna auhind. Kuldmuna sisaldab kolme auhinda: kuldne 
Kuldmuna, hõbedane Kuld- muna, pronksine Kuldmuna. 

Peale diskussiooni toimub avalik hääletamine, kas anda tööle kuldne Kuldmuna, hõbedane Kuld-
muna või pronksine Kuldmuna. 

Disainikategooriad

Žürii hindab tööde puhul idee värskust/originaalsust ning teostuse kvaliteeti. 

Hindamine toimub kahes etapis. Esimese etapi käigus valitakse lihtenamuse hääletusel välja 
shortlist, kuhu saavad tööd, mida vähemalt pool žüriist hindab piisavalt heaks, et väärida äramär-
kimist. 

Kui shortlist on koostatud, esitatakse see žüriile. List esitatakse paremusjärjestuses. Seejärel asub 
žürii arutama, millisele tööle anda Kuldmuna auhind. 

Kuldmuna sisaldab kolme auhinda: kuldne Kuldmuna, hõbedane Kuldmuna, pronksine Kuld-
muna. 

Peale diskussiooni toimub avalik hääletamine, kas anda tööle kuldne Kuldmuna, hõbedane Kuld-
muna või pronksine Kuldmuna. 

Igas kategoorias tuleb välja anda terve komplekt auhindu ehk Kuld-, Hõbe- ja Pronksmuna. Lisaks 
saab anda 1 eriauhinna kategooria kohta. 

Otsustuseks peab olema ⅔ häälteenamus, vajadusel on otsustusõigus žürii esimehel. Žürii otsu-
sed on lõplikud. 
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Meedia- ja PR-kategooriad

Meediakategoorias hinnatakse idee uudsust ning meediapindade loovat ja efektiivset kasutust. 
PR-žürii võtab hindamisel arvesse seda, kui hästi on välja toodud suhtekorralduse roll projekti 
turunduslikul ja/või strateegilisel kavandamisel ja teostamisel. 

Esimeses osas hindavad žürii liikmed esitatud töid nn „sisse-välja” põhimõttel. Teise vooru pääseb 
viis enim „sisse”- hääli saanud tööd. 

Teises voorus toimub hindamine žürii koosolekul koos aruteluga. Žürii liige hindab igat tööd 
punktidega ühest (madalaim) viieni (kõrgeim). Punkte antakse absoluutses mõõtkavas, mitte võr-
relduna konkursi üldise tasemega. 

Žürii liikmete antud kogupunktid liidetakse, mille tulemusel tekib shortlist. Kui shortlist on koos-
tatud, esitatakse see žüriile. List esitatakse paremusjärjestuses. Seejärel asub žürii arutama, milli-
sele tööle anda Kuldmuna auhind. Kuldmuna sisaldab kolme auhinda: kuldne Kuldmuna, hõbe-
dane Kuldmuna, pronksine Kuldmuna. 

Peale diskussiooni toimub avalik hääletamine, kas anda tööle kuldne Kuldmuna, hõbedane Kuld-
muna või pronksine Kuldmuna. 

Igas kategoorias tuleb välja anda terve komplekt auhindu ehk Kuld-, Hõbe- ja Pronksmuna. Lisaks 
saab anda 1 eriauhinna kategooria kohta. 

Otsustuseks peab olema ⅔ häälteenamus, vajadusel on otsustusõigus žürii esimehel. Juhul, kui 
kategoorias antakse välja ainult üks komplekt auhindu ehk Kuld-, Hõbe- ja Pronksmuna, ei anta 
välja eriauhinda kategooria kohta. Žürii otsused on lõplikud. 

Üritusturunduse kategooriad

Üritusturunduse konkursil Kuldmuna 2017 esitatud tööde hindamise aluseks on eelkõige soovi-
tud eesmärkide täitmine ja ürituse tulemuslikkus. Hinnatakse ka ürituse originaalsust ning loo-
mingulist ja teostuslikku taset. 

Hääletamine toimub kahes etapis digitaalselt registreerimise käigus loodud andmebaasi vahen-
dusel, kus on informatsioon hinnatavate tööde kohta. Hinnatakse kategooriate kaupa. Juhul kui 
žürii liige on seotud hinnatava töö esitajaga (on töö tellija, kuulub töö esitanud firma juhatusse, on 
juhtkonna liige või palgaline töötaja), ei ole tal vastava töö suhtes hääletamisõigust. 

Kui shortlist on koostatud, esitatakse see žüriile. List esitatakse paremusjärjestuses. Seejärel asub 
žürii arutama, millisele tööle anda Kuldmuna auhind. Kuldmuna sisaldab kolme auhinda: kuldne 
Kuldmuna, hõbedane Kuldmuna, pronksine Kuldmuna. 

Peale diskussiooni toimub avalik hääletamine, kas anda tööle kuldne Kuldmuna, hõbedane Kuld-
muna või pronksine Kuldmuna. 

Igas kategoorias tuleb välja anda terve komplekt auhindu ehk Kuld-, Hõbe- ja Pronksmuna. Lisaks 
saab anda 1 eriauhinna kategooria kohta. 

Žürii otsused on lõplikud. 
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1. Reklaam  

Teenused, toiduained, varia.

Pangandus, mobiilside, telefonside, autoteenindus, kaubandus, bensiinijaamad, transporditee-
nus (rong, buss, laev, lennuk), kullerteenus, kindlustus, toitlustus (restoranid jne), elekter jms, kõik 
söödav ja joodav, alkohol, tehnika, tööstus, kütus, autod, arvutid, mobiiltelefonid (tootereklaam), 
televiisorid, tööstuskaubad (näiteks valgustid), ehi- tuskaup (värvid, uksed, aknad, soojustus, klaas 
jne), erinevad tööstused (näiteks puidutööstus, trükikojad) ning kõik muu, mis ei mahu eelnevate 
valdkondade alla (ravimid, meediaväljaanded, riigiasutused, ministeeriumid jne). 

1.1. Film.

Kategoorias Film hinnatakse kõiki reklaamotstarbelisi klippe, mis on loodud mis iganes meedia-
väljundi jaoks (tele, kino, internet). Hindamise aluseks on lugu/idee, selle unikaalsus, võimekus 
tekitada emotsiooni ning teostuse üldine kvaliteet. 

Tehnilised tingimused tööde esitamiseks: 

1. üks videoklipp töö kohta laetuna üles www.vimeo.com või www.youtube.com keskkonda. 
Formaat: H.264 
Mõõdud: 1920 x 1080 px 

2. ekraanipilt filmi kõige paremini iseloomustavast kaadrist. 
Faili formaat: JPG 
Parameetrid: 
− resolutsioon: 72 dpi 
− high compression quality, 8 in Photoshop, around 80% 
− mõõdud: minimaalselt 1024 x 768 px 

1.2. Välireklaam, poster.

Teenused, toiduained, varia. 
Pangandus, mobiilside, telefonside, autoteenindus, kaubandus, bensiinijaamad, transporditee-
nus (rong, buss, laev, lennuk), kullerteenus, kindlustus, toitlustus (restoranid jne), elekter jms, kõik 
söödav ja joodav, alkohol, tehnika, tööstus, kütus, autod, arvutid, mobiiltelefonid (tootereklaam), 
televiisorid, tööstuskaubad (näiteks valgustid), ehi- tuskaup (värvid, uksed, aknad, soojustus, klaas 
jne), erinevad tööstused (näiteks puidutööstus, trükikojad) ning kõik muu, mis ei mahu eelnevate 
valdkondade alla (ravimid, meediaväljaanded, riigiasutused, ministeeriumid jne). 

Tehnilised tingimused tööde esitamiseks: 

Faili formaat: JPG; maksimaalselt kaks faili töö kohta. 
Parameetrid: 
− resolutsioon: 300 dpi 
− high compression quality, 8 in Photoshop, around 80% 
− formaat: A4 
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1.3. Trükireklaam (print).

Teenused, toiduained, varia. 
Pangandus, mobiilside, telefonside, autoteenindus, kaubandus, bensiinijaamad, transporditee-
nus (rong, buss, laev, lennuk), kullerteenus, kindlustus, toitlustus (restoranid jne), elekter jms, kõik 
söödav ja joodav, alkohol, tehnika, tööstus, kütus, autod, arvutid, mobiiltelefonid (tootereklaam), 
televiisorid, tööstuskaubad (näiteks valgustid), ehi- tuskaup (värvid, uksed, aknad, soojustus, klaas 
jne), erinevad tööstused (näiteks puidutööstus, trükikojad) ning kõik muu, mis ei mahu eelnevate 
valdkondade alla (ravimid, meediaväljaanded, riigiasutused, ministeeriumid jne). 

Tehnilised tingimused tööde esitamiseks: 

Faili formaat: JPG; maksimaalselt kaks faili töö kohta. 
Parameetrid: 
− resolutsioon: 300 dpi 
− high compression quality, 8 in Photoshop, around 80% 
− formaat: A4 

1.4. Raadioreklaam.

Teenused, toiduained, varia. 
Pangandus, mobiilside, telefonside, autoteenindus, kaubandus, bensiinijaamad, transporditee-
nus (rong, buss, laev, lennuk), kullerteenus, kindlustus, toitlustus (restoranid jne), elekter jms, kõik 
söödav ja joodav, alkohol, teh- nika, tööstus, kütus, autod, arvutid, mobiiltelefonid (tootereklaam), 
televiisorid, tööstuskaubad (näiteks valgus- tid), ehituskaup (värvid, uksed, aknad, soojustus, klaas 
jne), erinevad tööstused (näiteks puidutööstus, trükikojad) ning kõik muu, mis ei mahu eelnevate 
valdkondade alla (ravimid, meediaväljaanded, riigiasutused, ministeeriumid jne). 

Tehnilised tingimused tööde esitamiseks: 

Heliklipi formaat: üks heliklipp töö kohta laetuna üles soundcloud.com keskkonda. Soundcloud 
toetab AIFF, WAVE (WAV), FLAC, ALAC, OGG, MP2, MP3, AAC, AMR, ja WMA formaate. 

1.5. Otsereklaam (postitatud reklaam).

Reklaam, mis jõuab inimesteni otsese kontakti kaudu (otsepost, kutse, e-mail jms) ja mis muudab 
või seob tarbimiskäitumist ning viib konkreetse ja mõõdetava tulemuseni (läbi call-to-actioni). 

Tehnilised tingimused tööde esitamiseks: 

Faili formaat: JPG; maksimaalselt neli faili töö kohta. 
Parameetrid: 
− resolutsioon: 300 dpi 
− high compression quality, 8 in Photoshop, around 80% 
− formaat: A4 

või 

Üks videoklipp töö kohta laetuna üles www.vimeo.com või www.youtube.com keskkonda 
Formaat: H.264 
Mõõdud: 1920 x 1080 px 
Kohustuslik: füüsiline näidis. 
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1.6. Kampaania. 

1.6.1. Eelarvega alla 20 000 €. 
1.6.2. Eelarvega üle 20 000 €. 
1.6.3. Sotsiaalkampaania. 

Kampaania eelarve sisaldab kogu kampaania maksumust – ettevalmistus, teostus ja elluviimine 
(sh tootmine, pos- titus, meedia jne) koos agentuuritasudega. 
Sotsiaalkampaaniate all mõeldakse kampaaniaid, mis tegelevad järgmiste teemadega: annetu-
sed ja heategevus, fondid; suitsetamisest loobumine; joobes autojuhtimise ennetamine; narkoen-
netus; tervis ja heaolu; keskkonnaalane teadlikkus; ametiühingud ja alaliidud; erihuvidega grupid; 
riiklik haridus; HIV-alane teavitus; sooline võrdõiguslikkus; rassiline, rahvustevaheline ja erivajadus-
tega seotud teavitus; vabatahtlik tegevus; vere- ja organidoonorlus, liiklus- ohutus, veeohutus jms. 
Kampaania kanalite ja kandjate arv ei ole määratud ega piiratud. Kõik kampaaniaelemendid pea-
vad olema osa ühest läbiva sõnumiga tervikust. 

Tehnilised tingimused tööde esitamiseks: 

1. üks videoklipp (case film) pikkusega kuni 120 sekundit töö kohta laetuna üles www.vimeo.com 
või www.youtube. com keskkonda. 
Formaat: H.264 
Mõõdud: 1920 x 1080 px 
2. üks PDF-formaadis dokument. Kampaania kirjeldus (briifi kokkuvõte, eesmärgid), maksimaal-
selt 150 sõna. Teostuse ja elluviimise kirjeldus (lahendused), maksimaalselt 150 sõna. Kampaania 
tulemuste kokkuvõte (tulemused), maksimaalselt 150 sõna. 

1.7 Ambient.

Kategooria loodi selleks, et premeerida haaravaid/rabavaid ja teedrajavaid töid, mida on võimatu 
teistesse kategooriatesse paigutada. 
Selle kategooria mõtteks on tunnustada uut tüüpi (mitte lihtsalt uusi) ideid, mis toovad vald-
konda uut sõnavara ja uusi mõtteviise ning viitavad uutele rollidele, mida agentuurid mängida 
saaksid. Lihtsalt uudsusest, hoolimata sõna kõlast, ei piisa. Ambient’i kategoorias soovitakse esile 
tõsta ja kiita kasulikke mutatsioone, mis näitavad, kui- das valdkond areneb, luues mõrasid ole-
masolevasse kultuuri, tuues samas kasu ka kliendile. Luuakse uusi ruume, uusi teenuseid, uusi 
platvorme ja lõpuks ka uusi käitumismalle. 

Tehnilised tingimused tööde esitamiseks: 

Faili formaat: JPG; maksimaalselt neli faili töö kohta. 
Parameetrid: 
− resolutsioon: 300 dpi 
− high compression quality, 8 in Photoshop, around 80% 
− formaat: A4 

või 

Üks videoklipp pikkusega kuni 120 sekundit töö kohta laetuna üles www.vimeo.com või   
www.youtube.com keskkonda. 
Formaat: H.264 
Mõõdud: 1920 x 1080 px 
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2. Disain
2.1. Firmagraafika. 
Tehnilised tingimused tööde esitamiseks: 

Faili formaat: JPG; maksimaalselt neli faili töö kohta. 
Parameetrid: 
− resolutsioon: 300 dpi 
− formaat: A4 
Kohustuslik: väljatrükk A3 (maksimaalselt neli tk). 

või

Üks videoklipp töö kohta laetuna üles www.vimeo.com või www.youtube.com keskkonda. 
Formaat: H.264 
Mõõdud: 1920 x 1080 px

2.2. Pakend.

Tehnilised tingimused tööde esitamiseks: 

Faili formaat: JPG; maksimaalselt neli faili töö kohta. 

Parameetrid: 
− resolutsioon: 300 dpi 
− formaat: A4 
Kohustuslik: füüsiline näidis.

2.3. Printreklaami ja posteri craft (printreklaami ja posteri teostus / teostusmeisterlikkus).

Hinnatakse prinditud reklaamide tehnilist teostust: fotot, illustratsiooni, 3D-d, tüpograafiat jne. 
Ehk kõike seda, kuidas teostus toetab ideed.

Faili formaat: JPG; maksimaalselt neli faili töö kohta. 
Parameetrid:
− resolutsioon: 300 dpi
− formaat: A4

2.4. Video- ja raadioreklaami craft (video- ja raadioreklaami teostus / teostusmeisterlikkus).

Hinnatakse video- ja raadioreklaamide tehnilist teostust: produktsiooni, animatsiooni, näitleja-
tööd, muusikat jne. Ehk kõike seda, kuidas teostus toetab ideed. 

Tehnilised tingimused tööde esitamiseks: 

1. üks videoklipp töö kohta laetuna üles www.vimeo.com või www.youtube.com keskkonda. 
Formaat: H.264 
Mõõdud: 1920 x 1080 px 

2. ekraanipilt filmi kõige paremini iseloomustavast kaadrist. 
Faili formaat: JPG 
Parameetrid: 
− resolutsioon: 72 dpi 
− high compression quality, 8 in Photoshop, around 80% 
− mõõdud: minimaalselt 1024 x 768 px
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2.5.  Trükised – aastaaruanded, brošüürid, plakatid, muud trükised. 
Osaleda võib ükskõik millise kuju, suuruse ja otstarbega trükisega. 

Tehnilised tingimused tööde esitamiseks: 

Faili formaat: JPG; maksimaalselt neli faili töö kohta. 
Parameetrid: 
− resolutsioon: 300 dpi 
− formaat: A4 
Kohustuslik: füüsiline näidis. 

2.6. Keskkonnadisain. 
Osaleda võib nii sise- kui välisruumi kujunduslahendusega. Tegemist võib olla nii graafilise kui 
vormilise lahendusega (nt kontoris, linnaruumis, muuseumis jne). Siia alla ei kuulu sisekujundus 
kui selline. 

Tehnilised tingimused tööde esitamiseks: 

Faili formaat: JPG; maksimaalselt neli faili töö kohta. 
Parameetrid: 
− resolutsioon: 300 dpi 
− formaat: A4 
Kohustuslik: väljatrükk A3 (maksimaalselt neli tk). 

või

Üks videoklipp töö kohta laetuna üles www.vimeo.com või www.youtube.com keskkonda. 
Formaat: H.264 
Mõõdud: 1920 x 1080 px

Kõikides disainikategooriates on lubatud esitada ka enesele (s.t mitte kliendi tellimusel) teh-
tud töid. 
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3. Digitaalne reklaam  

Hinnatakse:
- ideed ja loovlahendust;
- teostamise loomingulist kvaliteeti;
- elluviimise originaalsust ja tulemuslikkust;
- kasutajamugavust;
- püstitatud eesmärkide saavutamist.

3.1. Koduleht (klassikalises mõistes ettevõtet, toodet või teenust tutvustav koduleht).

Tehnilised tingimused tööde esitamiseks: 
1. veeb peab olema hinnatavas olekus avalik;
2. esitada lehekülje aadress (link);
3. esitada kuni kolm vaadet JPG/PNG formaadis; 
4. idee kirjeldus, miks esitatakse. 

3.2. E-kaubandus. E-pood, toodete või teenuste müük internetis.

Tehnilised tingimused tööde esitamiseks: 
1. E-pood peab olema hinnatavas olekus avalik;
2. esitada lehekülje aadress (link);
3. esitada kuni kolm vaadet JPG/PNG formaadis; 
4. idee kirjeldus, miks esitatakse.

3.3. Teenus või rakendus. E-teenus, veebirakendus, mobiilirakendus.

Tehnilised tingimused tööde esitamiseks: 
1. rakendus peab olema hinnatavas olekus avalik; 
2. esitada lehekülje aadress (link);
3. esitada kuni kolm vaadet JPG/PNG formaadis; 
4. idee kirjeldus, miks esitatakse.

3.4. Multimeedia lahendus. POS, muuseum, showroom, messilahendus, virtuaalreaalsus jne.

Tehnilised tingimused tööde esitamiseks: 
1. esitada video töötavast rakendusest;
2. võimalusel esitada rakendus hinnatavas olekus žüriile kasutamiseks; 
3. esitada kuni kolm vaadet JPG/PNG formaadis;
4. idee kirjeldus, miks esitatakse. 

3.5. Kampaania/sotsiaalmeedia. Kampaania maandumisleht, sotsiaalmeedia leht/rakendus, 
bänner, kampaanialeht.

Tehnilised tingimused tööde esitamiseks: 
1. kampaania komponendid peavad olema esitatud toimival kujul linkidena; 
2. esitada aadressid (link);
3. esitada kuni kolm vaadet JPG/PNG formaadis;
4. idee kirjeldus, miks esitatakse; 
5. esitada kampaania tulemused.
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 4. Meedia kreatiivkasutus  
 

Tööde esitamise reeglid: 

Ühe ja sama töö saab konkursile esitada ainult üks esitaja ühe korra. Kui ühe tööga on olnud seo-
tud mitu agentuuri, peavad agentuurid esitama selle töö ühiselt. 

Tehnilised tingimused tööde esitamiseks: 

Üks PDF-formaadis dokument: 
1. kampaania nimi; 
2. kampaania aeg; 
3. klient; 
4. agentuur(id); 
5. meediastrateegia (maksimaalselt 500 tähemärki): taustainfo, kasutatud meedialiigid ja põhjen-
dus meediapindade valikule, sihtrühma analüüs, idee; 
6. teostuse kirjeldus; 
7. kampaania tulemused; 8. loovlahenduse näidis. 

või 

Üks videoklipp töö kohta laetuna üles www.vimeo.com või www.youtube.com keskkonda. 
Formaat: H.264 
Mõõdud: 1920 x 1080 px 

5. PR  

Turunduskommunikatsioon 

Kuldmuna suhtekorralduse kategoorias on oodatud kandideerima turunduskommunikatsiooni 
valdkonda liigituvad suhtekorraldusprojektid ja -kampaaniad, mille sihtauditoorium on tarbijad 
(ka B2B-kliendid). Kui tegu on integreeritud turunduskommunikatsiooniga, peab olema selgelt 
välja toodud suhtekorralduse roll projekti strateegilisel kavandamisel ja teostamisel. 

Tehnilised tingimused tööde esitamiseks: 

Üks PDF-formaadis dokument (maksimaalselt kaks lehekülge): 
1. töö nimetus; 
2. kategooria, milles kandideeritakse; 
3. töö esitaja/teostaja nimi ja selgitus, kas organisatsioonisisene kommunikatsioonikorraldaja või 
agentuur, pro- jektimeeskonna liikmete nimekiri; 
4. projekti eesmärk/kliendi briif; 
5. projekti eelarve (sisaldab nii konsultatsioonitasu kui kõiki kulusid); 
6. valitud strateegia lühikirjeldus; 
7. lühikokkuvõte teostusest; 
8. projekti/kampaania tulemuste ülevaade; 
9. hinnang projekti kuluefektiivsusele; 
10. hinnang lahenduse loovusele ja originaalsusele. 
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6. Üritusturundus  

6.1. Siseüritus (tellija enda töötajatele suunatud üritused). 
6.2. Kliendiüritus (tellija poolt konkreetsele klientuurile suunatud kinnised üritused). 
6.3. Avalik üritus (kogulahenduses konkreetse tellija poolt tellitud ja avalikkusele 
suunatud piletiga või piletita üritused). 
6.4. Promotsioon (konkreetse brändi, toote või teenuse tutvustamise eesmärgil teos-
tatud üritus- turunduslahendused). 

Tehnilised tingimused tööde esitamiseks:

1. üks videoklipp (maksimaalselt 120 sekundit) töö kohta laetuna üles www.vimeo.com või  
www.youtube.com keskkonda. 
Formaat: H.264 
Mõõdud: 1920 x 1080 px 
Videomaterjal peab olema ingliskeelne (või varustatud ingliskeelsete subtiitritega). Iga töö juurde 
on võimalik lisada kuni viis JPG/PNG formaadis kirjeldavat pilti. 
2. üks PDF-formaadis dokument (eesti ja inglise keeles): 
2.1. ürituse ülesande püstitus – ootused ja eesmärgid, turundusega seotud ja kommunikatsioo-
nieesmärgid, maksimaalselt 600 tähemärki. 
2.2. ürituse elluviimise kirjeldus, eraldi tuua välja ürituse uudsed ja seda teistest eristavad lahendu-
sed, maksimaalselt 1200 tähemärki. 
2.3. tulemus – kas ja millises mahus said püstitatud eesmärgid täidetud, maksimaalselt 600 tähe-
märki. 
NB! Juhul kui tähemärkide arv ületab juhendis 2.1-2.3 lubatud piirmäära, siis töö konkursile ei 
kvalifitseeru. 
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Pesamuna 2017   

Noored kuni 28-aastased (k.a) loojad saavad Kuldmuna raames oma reklaamimuskleid võrrelda. 
Tiimid saavad ennast registreerida http://defol.io/kuldmuna/2017 vastavalt esitatud juhistele. 

1. Eesmärk
Pesamuna 2017 noortekonkursi (edaspidi noortekonkurss) eesmärk on innustada järelkasvu aktiiv-
selt osalema ETKALi tegevuses, luua järelkasvule uusi võimalusi rahvusvahelise tunnustuse saavu-
tamiseks ning leida võimalus jõuliste ja värskete reklaamiideede esitamiseks ETKALi egiidi all. 

2. Sisu
Noortekonkurss toimub Loovusfestivali Kuldmuna 2017 raames. ETKAL kirjutab valitud teemal 
lähteülesande, mis antakse noortekonkursile registreerunutele. Osalejad peavad 48 tunni jooksul 
peale ülesande saamist esitama konkursi korraldajale oma idee (edaspidi kavand). Noortekon-
kursi korralduse eest vastutab ETKAL. 

3. Osalemine
3.1 Noortekonkursist on kutsutud osa võtma nii reklaamiagentuuride töötajad kui ka kõrgkoolis 
õppivad noored ja ülejäänud talendid. 
3.2 Noortekonkursil osalemiseks on vaja eelnevalt meeskonniti registreeruda. Meeskond koosneb 
kuni kahest kuni 28 aasta vanusest (k.a) Eesti Vabariigis registreeritud reklaamiagentuuri töötajast 
või Eesti Vabariigis regist- reeritud kõrgkoolis õppivast tudengist või talendist, kes eespool loetle-
tute hulka ei kuulu, kuid on lihtsalt andekas. 

4. Konkursile registreerimine
4.1. Meeskondade registreerimine algab 01.02.2017 ja lõpeb 01.03.2017 (kell 23.59). 
4.2. Registreerida saab aadressil http://defol.io/kuldmuna/2017. 
4.3. Konkursile registreerumisel osalustasu puudub. 

5. Konkursi lähteülesande selgitamine ja kavandite esitamine 
5.1. Noortekonkursi lähteülesanne saadetakse osalejatele 07.03.2017 meili teel. 
5.2. Peale lähteülesande saamist on igal meeskonnal aega 48 tundi kavandi esitamiseks. 
5.3. Määratud tähtajaks peavad kõik meeskonnad olema esitanud oma kavandi digitaalselt vasta-
valt Kuldmuna 2017 juhendis välja toodud tehnilistele nõuetele. 
5.4. Hilinenud ja/või mittenõuetekohaselt esitatud kavandeid noortekonkursile ei lubata. 

6. Hindamine
6.1. Kavandeid hindab Kuldmuna žürii – väli- ja printreklaam, otsepost, kampaania, ambient. 
6.2. Välja antakse üks auhind: Pesamuna 2017. Žüriil on õigus välja anda ka eripreemiaid. 
6.3. Noortekonkursi tulemused tehakse teatavaks ja auhinnad antakse üle 17.03.2017 toimuval 
galaõhtul. 

7. Noortekonkursil osalejate õigused ja kohustused 

7.1. Kavandi noortekonkursile esitanud meeskond annab noortekonkursi korraldajatele õiguse 
demonstreerida esitatud kavandit või kavandi osa noortekonkursil ja sellega seotud materjalides 
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nii noortekonkursi ajal kui ka pärast noortekonkurssi ilma selle eest tasu ja/või kompensatsiooni 
nõudmata. 

7.2. Noortekonkursi korraldajal on õigus punktis 7.1. nimetatud õigusi edasi anda isikutele, kes on 
seotud noorte- konkursi materjalide valmistamise ja/või avaldamisega. 

7.3. Kavandi noortekonkursile esitanud isik peab tagama kavandi autoriõiguste kasutamisõiguse 
omaniku nõusoleku kavandi osalemiseks noortekonkursil ning kavandi demonstreerimiseks 
punktis 7.1. toodud alustel. 

7.4. Noortekonkursil auhinnatud kavandite autoritel on õigus kasutada vastavat auhinda enda 
reklaamimisel tingimusel, et noortekonkursi ja auhinna nimetus on selgesti esile toodud ega või-
malda väärtõlgendamist. 

7.5. Kui noortekonkursi võitnud kavandis on kasutatud pildipanka või idee on seotud muude kulu-
dega (kolmandate poolte autoriõigused) ning kui kulud on mõistlikud, kannab need noortekon-
kursi korraldaja. 

7.6. Kavandi lõppviimistluse eest kannab vastutust kavandi esitanud meeskond, juhul kui noorte-
konkursi korraldaja seda nõuab. 

Tehnilised tingimused tööde esitamiseks: 

Üks videoklipp töö kohta pikkusega kuni 120 sekundit laetuna üles www.vimeo.com või   
www.youtube.com keskkonda. 
Formaat: H.264 
Mõõdud: 1920 x 1080 px 

või 

Tavapärane PDF-formaadis presentatsioon. 
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Eriauhinnad  

Juhul, kui kategoorias antakse välja ainult üks komplekt auhindu ehk Kuld-, Hõbe- ja Pronks-
muna, ei anta välja eriauhinda kategooria kohta. 

Kuldmuna 2017 Grand Prix 
Grand Prix hääletavad žüriide esimehed kõikide kulla võitnud tööde hulgast. 

Parim klient
Tiitli saab kogusummas kõrgeima punktisumma ja vähemalt ühe Kuldmuna võitnud klient. 

Parim reklaamiagentuur Kuldmuna 2017 
Tiitli saab reklaamikategoorias kogusummas kõrgeima hinde ja vähemalt ühe Kuldmuna reklaa-
mikategoorias võitnud ja reklaami valdkonnas tegutsev agentuur. Parima agentuuri tiitel kate-
goorias antakse välja, kui antud kategoorias on vähemalt viis tööd kolmelt agentuurilt. Punktid 
arvutatakse järgmiselt: kuld 10 p, hõbe 7 p, pronks 5 p, Grand Prix 10 p, teised finalistid 1 p. 

Parim disainiagentuur Kuldmuna 2017 
Tiitli saab disainikategoorias kogusummas kõrgeima hinde ja vähemalt ühe Kuldmuna disainika-
tegoorias võitnud agentuur. Parima agentuuri tiitel kategoorias antakse välja, kui antud kategoo-
rias on vähemalt viis tööd kolmelt agentuurilt. 

Parim digitaalagentuur Kuldmuna 2017 
Tiitli saab digitaalkategoorias kogusummas kõrgeima hinde ja vähemalt ühe Kuldmuna digitaal-
kategoorias võitnud agentuur. Parima agentuuri tiitel kategoorias antakse välja, kui antud kate-
goorias on vähemalt viis tööd kolmelt agentuurilt. 

Parim üritusturundusagentuur Kuldmuna 2017 
Tiitli saab üritusturunduse kategoorias kogusummas kõrgeima hinde ja vähemalt ühe Kuldmuna 
üritusturunduse kategoorias võitnud agentuur. Parima agentuuri tiitel kategoorias antakse välja, 
kui antud kategoorias on vähemalt viis tööd kolmelt agentuurilt. 

Panus Eesti turundusse 
Tiitliga täname asutust, projekti, isikut, kes on aasta(te) jooksul panustanud turunduskommuni-
katsiooni sektori arengusse. Juhatusel on õigus otsustada, kas anda sellel aastal auhind välja või 
mitte. 
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Žürii moodustamine   

1. 1. Konkursitööde hindamiseks moodustatakse žürii. 

Žürii liikmed: 
- on oma valdkonna professionaalid, kes on turunduskommunikatsiooni sektoris hinnatud  

(sh võitnud antud valdkonnas auhindu, töötanud juhtivatel positsioonidel); 
- valdavad inglise keelt tasemel, et ennast piisavalt hästi väljendada; 
- on pigem oma valdkonna spetsialistid kui omanikud. 

Aukoodeks: Kõik žürii liikmed allkirjastavad žürii liikme aukoodeksi, lubades, et: 
- säilitavad aususe ja järgivad Kuldmuna standardeid; 
- ei mõjuta hääletustulemuste ausust; 
- osalevad aktiivselt ja eelarvamusteta hindamisaruteludes; 
- säilitavad peale hääletamist otsuste ja tulemuste andmete konfidentsiaalsuse, kuni  

auhinnad on üle antud. 

2. Žürii koosneb paaritust arvust liikmetest (maksimaalselt seitse) + žürii esimees. 

3. ETKALi juhatus kinnitab žürii nimekirja. 

4. Kuldmuna 2017 kategooriad jagunevad seitsmeks, millel on oma žürii: 
4.1. Žürii/tele, raadio. 
4.2. Žürii/väli, print, postitatud, kampaania, ambient, Pesamuna. 
4.3. Žürii/disain. 
4.4. Žürii/digitaalne. 
4.5. Žürii/meedia. 
4.6. Žürii/PR. 
4.7. Žürii/üritus. 

5. Igal žüriil on oma esimees (võimalusel väljastpoolt Eestit) ja esimehe abi ehk parem käsi. 

6. Esimeeste abidel on õigus töid ühest kategooriast teise liigutada sh dubleerida. 

7. Žürii esimehe nimetab ETKALi juhatus. 

8. Žürii esimees juhib žürii tööd. 

9. Žürii esimehel ei ole hääleõigust, aga on otsustusõigus. 

10. Žürii esimees/esimehe abi tutvustab žürii liikmetele hindamiskriteeriumeid ja reegleid. 

11. Žürii esimees juhib žüriid hindamisprotsessis ning jälgib, et kokkulepitud reegleid täidetakse. 

12. Žürii esimees teavitab ETKALi juhatust hindamisprotsessi takistavatest probleemidest. 
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Konkursil osalejate õigused 
ja kohustused

1. Töö konkursile esitanud isik annab konkursi korraldajatele õiguse demonstreerida esitatud tööd 
või töö osa konkursil ja konkursiga seotud materjalides nii konkursi ajal kui ka enne ja pärast 
konkurssi ilma selle eest tasu ja/või kompensatsiooni nõudmata. 

2. Konkursi korraldajal on õigus punktis 1 nimetatud õigusi edasi anda isikutele, kes on seotud 
konkursi materja- lide valmistamise ja/või avaldamisega. 

3. Töö konkursile esitanud isik peab tagama töö autoriõiguste kasutamisõiguse omaniku nõus-
oleku töö osalemi- seks konkursil ning töö demonstreerimiseks punktis 1 toodud alustel. 

4. Konkursil auhinnatud tööde autoritel on õigus kasutada vastavat auhinda enda reklaamimisel 
tingimusel, et konkursi ja auhinna nimetus on selgesti esile toodud ega võimalda väärtõlgen-
damist. 


