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Så gör barn reklam för att hjälpa barn – här är vinnarna i
reklamtävlingen Media Genier
Klass 5 från skolan Robinson Svedia i Enköping, Klass 6a från Tyresö Skola, och Klass 5a från
Vasa International School of Stockholm, har röstats fram av en namnkunnig jury som vinnare i
den nationella reklamtävlingen Media Genier. 
Media Genier instiftades 2006 som en tävling för att ge elever i svenska skolor en ökad förståelse för reklam, hur den skapas och varför den
finns, samt hur man som konsument påverkas av reklam och andra budskap. Tävlingen arrangeras av läromedlet Media Smart och bakom
står intresseorganisationen Sveriges Annonsörer.

Uppdragsgivaren i tävlingen i årets upplaga var BRIS och mellanstadieelever över hela landet fick i uppdrag att ta fram en reklamkampanj för
organisationen.

Vinnare blev klass 5 från skolan Robinson Svedia i Enköping. Förstapriset är, förutom äran, 8 000 kronor till klasskassan.

Juryns motivering:
”Med ett starkt och tydligt budskap lyckas eleverna förmedla hur det känns när ingen bryr sig. Filmen är gripande och går rätt in hjärtat. Med
både bra dramaturgi och utnyttjande av filmteknik visar eleverna hur lång tiden kan vara när du är ensam. Grattis Klass 5 på Robinson Svedia!
”

Se vinnarbidraget här.

På andraplats kom klass 6a från Tyresö Skola med bidraget ”Alla har rätt till lek” och vinner 5 000 kronor till klasskassan.

Juryns motivering:
”Genomtänkt bidrag som har tagit fasta på uppgiften att utbilda vuxna och värva medlemmar. Filmen skildrar en artikel i barnkonventionen på
ett positivt sätt och därmed skapas en väldigt hoppfull känsla. Bra teknisk nivå och väl vald musik. Bra gjort klass 6a Tyresö Skola.”

Se bidraget här.

På tredjeplats kom Vasa International School of Stockholm med bidraget ”Alla är lika värda” och vinner 3 000 kronor till klasskassan.

Juryns motivering:
”Detta bidrag visar på betydelsen av att våga stå upp för varandra och säga ifrån när någon blir illa behandlad. Filmen visar inte bara på
problemet utan erbjuder även en lösning. Ett viktigt budskap där man använt teknikens möjligheter på ett kreativt sätt. Snyggt jobbat klass 5a
på Vasa International School of Stockholm.”

Se bidraget här.

Juryn i Media Genier 2017: 
Boel Lagerwall, kommunikationschef på Pågen
Katinka Lindholm, generalsekreterare på UNHCR
Lina Karanikas, projektledare på WWF
Sara Gustafsson, marknadschef på Lekolar
Silvia Ernhagen, kommunikationschef på BRIS
Stina Petrini, CSR- och kommunikationschef på Orkla Confectionary & Snacks
Åsa Jutterström, Brand Manager på Viaplay

För mer information och för att komma i kontakt med någon av klasserna, vänligen kontakta: 
Tero Marjamäki, Pressansvarig på Sveriges Annonsörer, tero.marjamaki@annons.se, 0736-53 71 36 

Om Sveriges Annonsörer
Sveriges Annonsörers medlemsföretag står för drygt hälften av de samlade reklam- och medieinvesteringarna i landet. Som
intresseorganisation bidrar vi med att skapa bästa möjliga avkastning på medlemmarnas investeringar i reklam och media, samt får dem att
arbeta mer effektivt och ansvarsfullt med sina varumärken. Sveriges Annonsörer har funnits sedan 1924 och är idag världens största
annonsörorganisation, med närmare 600 medlemsföretag. Genom att fokusera på effekt, bidra med inspiration och kunskap, samt bevaka
och påverka omvärlden är vi marknadschefens bästa vän. Läs gärna mer på annons.se.

Om Media Smart 
Media Smart är ett kostnadsfritt läromedel som riktar sig till barn i grundskolan och gymnasiet. Syftet är att ge ett verktyg för att utveckla
förmågan att förstå och tolka reklam och information på ett effektivt sätt. Detta för att skapa konstruktivt kritiskt granskande konsumenter.
Media Smart är ett kanadensiskt initiativ som introducerades i Sverige 2006 av Sveriges Annonsörer. Läs mer om tävlingen Media Genier här.


