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01 серпня 2012
Страхова компанія MetLife Alico* оголошує фотоконкурс серед представників своєї агентської мережі,
а також представників компаній-партнерів. Найкращі фотографії будуть використані компанією для
виробництва друкованих матеріалів, зокрема, календаря на 2013 рік.
Для участі в конкурсі необхідно надіслати фото на електронну адресу marketing@metlife.ua до 31
серпня 2012 року, або передати фото на електронному носії (CD-диск, USB-флеш або інше) до офісу
компанії: м. Київ, вул. Петлюри 14 з приміткою «для фотоконкурсу». Серед інших умов для участі є
наступні:
- Якість зображення повинна бути не нижче ніж 1600х1000 пікселів;
- Приймаються фотографії всіх стилів та напрямків, окрім портретного фото;
- Один учасник може надати не більше 5 (п’яти) фотографій. При наданні більшої кількості до
участі буде прийнято лише перші п’ять з наданих фото, або п’ять фото за вибором художнього
комітету;
- Фотографії повинні супроводжуватись окремим документом, що містить наступну інформацію
про учасника конкурсу: прізвище та ім’я, назва агенції або компанії-партнера, посада,
контактний номер телефону;
- Учасник повинен володіти повним авторським правом на фотографії, що надаються для участі
в конкурс.
Сам конкурс відбуватиметься в три етапи:
- Подання фотографій учасниками конкурсу та перевірка їх на відповідність до зазначених вимог
(до 31/08/2012);
- Друк фотографій та їх розміщення в приміщенні компанії для відкритого голосування серед
працівників компанії (до 10/09/2012);
- Підведення результатів голосування, вибір фотографій-переможців (до 15/09/2012).
Художній комітет компанії залишає за собою право прийняття остаточного рішення щодо
переможців. Обрані фото будуть використані для виробництва друкованих матеріалів компанії за
умови підписання з власником фото угоди про передачу авторських прав. Також компанія розгляне
можливість додаткових заохочень або спеціальних призів для учасників конкурсу.
MetLife Alico запрошує всіх консультантів та менеджерів своєї агентської мережі та представників
компаній-партнерів до участі в конкурсу. Бажаємо творчого натхнення, креативності та задоволення!

*MetLife Alico (Приватне акціонерне товариство «Аліко Україна»)
MetLife Alico Україні входить до складу MetLife, Inc. Компанія пропонує широкий асортимент послуг,
включаючи страхування життя, страхування від нещасного випадку, страхування здоров’я,
страхування позичальників, а також групове страхування. Дізнатись додаткову інформацію про
MetLife Alico Ви можете, відвідавши сайт компанії www.metlife.ua
MetLife, Inc. через свої підрозділи та філіали обслуговує більше 90 мільйонів клієнтів у Північній та
Південній Америці, Азіатсько-Тихоокеанському регіоні та Європі. До складу групи MetLife входить
найбільший страховик життя Сполучених Штатів (за обсягом страхових зобов’язань), який має
більше 140 років досвіду та співпрацює більше, ніж з 90 компаніями першої сотні найкрупніших
компаній за рейтингом FORTUNE 500®. Компанії групи MetLife пропонують страхування життя,
пенсійне страхування, страхування житла та автомобілів, банківські та інші фінансові послуги для
фізичних осіб, а також послуги для корпоративних клієнтів, в тому числі, групове страхування,
перестрахування, програми пенсійного забезпечення працівників та інші фінансові послуги.

