Spelregels

Blogwedstrijd

Gadgets, internet, hacken, nieuwste technische snufjes. Hoezo boys
stuff? Ben jij een meisje, tussen de 12 -16 jaar oud, geïnteresseerd in
techniek en vind je het leuk om te schrijven?
Doe dan mee aan de schrijfwedstrijd van Deloitte en schrijf een
sprankelende blog over “Als ik kon hacken, dan zou ik … hacken”!
Deze schrijfwedstrijd is onderdeel van de HackLab Girls die Deloitte
organiseert. HackLab is een leuke dag over cybersecurity waarbij je
leert hacken en ontdekt welke innovatieve mogelijkheden deze
wereld te bieden heeft. Op zaterdag 14 november is er weer een
HackLab Girls en in de kerstvakantie organiseren we een HackLab
voor jongens & meiden. Meer informatie vind je op
www.deloitte.nl/hacklab.
Wat kun je winnen?
- Een exclusieve gadgetbox
- Jouw blog wordt geplaatst op het platform Techionista.com.
- Zora de Robot komt bij de winnares langs op school, zodat ook je
klasgenoten kennis kunnen maken met Zora.
Hoe kun je meedoen?
- Bekijk de tips op de achterkant van de flyer.
- Klim in de pen en schrijf een sprankelende blog (tussen de 400 en
600 woorden) over “Als ik kon hacken, dan zou ik … hacken”!
- Stuur voor 2 november jouw blog in via hacklab@deloitte.nl.
- Een jury neemt de artikelen in behandeling en de winnaar wordt
op 6 november bekend gemaakt op deloitte.nl.
De jury bestaat uit:
- Vivianne Bendermacher, oud-hoofdredacteur van Kijk! & Viva en
oprichter van Techionista
- Kirsten Vos, oud-hoofdredacteur van Frankwatching & Indisch
3.0 en zelfstandig online professional
- Annika Sponselee, hoofd van het Privacy team binnen Deloitte
Zij gaan de drie posts uitkiezen die uitblinken in enthousiasme,
creativiteit en 'blogwaardigheid'.
Door mee te doen aan deze schrijfwedstrijd van Deloitte, draag je je auteursrecht
over aan Deloitte, maar behoud je wel het intellectueel eigendom

5 TIPS VOOR EEN KILLERBLOG

1. Maak een sterke titel:
concreet, persoonlijk en actief.

2. Beantwoord één hoofdvraag.

3. Zorg dat je post goed te lezen is.

4. Kleed je artikel aan met beelden.

5. Gebruik een blogformat.

