
  
1. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto må du opprette en brukerkonto. Vennligst legg 

inn følgende informasjon:   
a) For og etternavn 
b) E-post adresse  
c) Opprett et passord (må minst være 12 bokstaver)  

  
2. Etter registrering vil du få en mail på e-post adressen du har registrert brukerkontoen din for 

å verifisere kontoen. Dette må du gjøre for å kunne opprette bidrag i Award Force. Dersom 
du ikke har mottatt mailen, vennligst sjekk spam. Om du ikke skulle motta mailen, vennligst 
velg «Resend verfication email». Dersom du ikke mottar mailen nå, vennligst prøv å lag ny 
bruker da det mulig er en skrivefeil i mail-adressen som gjør at mailen ikke når frem. Hvis 
ikke dette skulle fungere, vennligst ta kontakt med kathrine@inma.no. Du kan også lese om 
vanlige innloggingsproblemer: 
https://support.awardforce.com/hc/enus/articles/115004617983 

  
 

3. Opprett en innsendelse for bidraget ved å velge: «Start entry».  

  
4. Nå har du startet på selve innsendingen av bidraget til Gulltaggen. 

 



  
5. I fanen «Details» starter du med å velge kategorien du ønsker å sende jobben til og legge 

inn navnet på jobben i «Entry name». 

 
6. Deretter fyller du inn følgende informasjon i skjemaet. Husk å lagre når du har fylt inn 

informasjonen da det er først etter lagringen at bidraget er registrert.  
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Sample form, not for o�ine completion.
Visit https://inma.awardsplatform.com to enter.

Beste in�uencer markedsføring
(Innholdsmarkedsføring)
Arbeidet som sendes inn skal dokumentere at man har lykkes med å skape verdifullt og relevant innhold ved å samarbeide
med en eller flere profiler (opinionsledere, sosiale medie-profiler, sosiale ambassadører, sponsorobjekter, sosiale
ambassadører osv.).

Juryen vil premiere arbeider som viser at de har valgt riktig influencer/profil(er) til merkevaren og at det i kombinasjon med
konsept og plattform forsterker hverandre og skaper synergieffekter.

Details

Detaljert guide for innsending her:

Entry name

Offisielt navn på jobben (bidraget)

Dette navnet kommer på diplomet eller statuett dersom dere vinner

Kunde (oppdragsgiver)

Angi hvem oppdraget har blitt gjort for. Dersom innsender også er oppdragsgiver så skriv inn ditt eget selskap her.

Innsender av caset

Skriv navnet på bedriften som står ansvarlig for bidraget og innsendingen

Kontaktperson navn

Personen som er ansvarlig for innsendingen og som kan kontaktes ved spørsmål om innsendingen

Kontaktperson e-post

E-postadresse til kontaktpersonen som er ansvarlig for innsendingen av bidraget til konkurransen
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Send inn materiell som er relevant for bidraget:

Casefilm, hvis tilgjengelig
Bilder som illustrerer løsningen, hvis relevant
PDF på maks 10 sider. Juryen oppfordrer til å benytte følgende struktur:

1. Her var vi
2. Hit skulle vi
3. Dette gjorde vi
4. Hva har dere lært

NB! Inneholder PDF-en mer enn 10 sider, vil ikke juryen lese mer enn de 10 første sidene.

Kontaktperson tlf

Telefonnummeret til kontaktpersonen som er ansvarlig for innsendingen av bidraget til konkurransen

Fakturaansvarlig for innsendelsen

Skriv navnet på firmaet som skal betale for innsendelsen (faktura)

Kontaktperson for faktura

Organisasjonsnummer til fakturaansvarlig

Fakturaadresse

Adressen firmaet er registrert ved i Brønnøysundregisteret

Fakturareferanse

Referanse til Faktura. Eksempel "Bidrag Gulltaggen 2023"

Hva var utfordringen (mål og ufordring)? 300 words

Hva gjorde dere (strategi og løsning)? 300 words

Hvordan tilfredsstiller dette caset kriteriene for konkurransen og kategorien? (optional) 300 words

Jeg bekrefter at jeg oppfyller minimumskravene og er kvalifisert til å delta i Gulltaggen 2023.
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Fyll inn informasjon om alle som har vært involvert i bidraget som skal krediteres. Det er viktig at all informasjon er riktig og at
navn staves korrekt, da informasjonen som blir oppgitt i krediteringer vil bli brukt på diplomer.

Representativt bilde for bidraget (obligatorisk)



Bilder som illustrerer løsningen, hvis relevant (optional)



Casefilm, hvis tilgjengelig (optional)



PDF på maks 10 sider. (optional)


Juryen oppfordrer til å benytte følgende struktur: - Her var vi - Hit skulle vi - Dette gjorde vi - Hva har dere lært NB! Inneholder PDF-en
mer enn 10 sider, vil ikke juryen lese mer enn de 10 første sidene.

Navn

Bedrift

Hvor jobber vedkommende

Rolle (optional)

Hvilken rolle/stillingstittel har vedkommende i caset



 
  

7. Gå videre på fanen som heter «Kriterier» og fyll ut disse punktene, og bekreft.  

  
  
 



8. Gå videre til fanen som heter «Vedlegg».  Her skal du sende inn materiell som er relevant 
for bidraget:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. Gå videre til fanen «Krediteringer». Her skal du fylle inn informasjon om alle som har vært 
involvert i bidraget som skal krediteres. Husk å være nøye med rettskrivingen, da alt av 
navn og titler vil bli trykket slik det er skrevet inn.   
  

  
  
Bidraget og all dokumentasjon tilknyttet bidraget må være ferdig opplastet og innsendt i Award 
Force innen innsendelsfristen som er satt til onsdag 22. feburar kl. 18:00. Du kan sende 
inn bidraget og redigere bidraget frem til fristen utgår, men husk da å sende bidraget inn igjen 
etter redigering.  
  
Lykke til med innsendingen!  
  


