AMPRO DIVULGA SHORTLIST DO AMPRO GLOBES AWARDS 2016

A AMPRO – Associação de Marketing Promocional divulga a shortlist do AMPRO Globes
Awards 2016. Foram 22 agências indicadas entre 32 inscritos na etapa Nacional da
premiação, e um total de 54 cases selecionados. A revelação dos ganhadores do ouro,
prata e bronze acontece durante a cerimônia do AMPRO Globes, marcada para o dia 28
de novembro, em São Paulo.
Na capital paulista, foram 11 indicadas: Agência Smash, Askme Live Marketing & Experiences,
B/Ferraz, Banco de Eventos, Gael, Hands, Insula Comunicação, Iris São Paulo, Mark Up, Rock
Comunicação e Tupiniquim Comunicação. Das inscritas pela região Sudeste/Sul, foram quatro:
Dream Factory, Geometry Global, Sportion e UP line. No Norte/Nordeste e Centro-Oeste, sete
foram para a shortlist: 3 Active, AMPLA, Arandas Marketing Boutique, Atenas Comunicação,
BG9, Fermento Promo, Monumenta Comunicação e Estratégias Sociais.
Esta é a primeira vez que a AMPRO divulga uma shortlist do prêmio. A exemplo de outras
premiações, diversas agências são indicadas mas apenas três, em cada categoria, são
premiadas com troféus.
A listagem completa está disponível no site www.amproglobesawards.com.br/Finalistas
A divisão em três regiões - SP, SE/S, N/NE e CO – é uma das novidades da edição. As
categorias também foram reestruturadas e revistas - 11 no total. Na etapa Nacional haverá
ainda o Grand Prix, que corresponde à melhor ação do ano entre os cases que receberem ouro
em quaisquer categorias. A ação qualificada como Grand Prix receberá pontos adicionais para
o prêmio de Melhor Agência de Live Marketing do Ano, que também será revelado no dia
28/11.
O júri deste ano foi composto por 52 profissionais ligados ao mercado, entre anunciantes,
profissionais de agências, jornalistas especializados, docentes de cursos
comunicação pertencentes a Instituições de Ensino devidamente reconhecidas
pelo setor de Live Marketing, incluindo a novidade do Júri Acadêmico, com a participação
de universitários criteriosamente escolhidos pelo GEA - Grupo de Estudos acadêmicos da
AMPRO (academia), desde a etapa regional.
Outros detalhes: www.amproglobesawards.com.br
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