CCSP lança prêmio
''Melhores do Mercado" tem 12 categorias

O Clube de Criação de São
Paulo realiza em abril a primeira edição do prêmio "Melhores
do Mercado", que vai destacar
produtora, diretor, produtora
de animação, diretor de fotografia, atendimento, produtora
de som, fotógrafo, diretor de
animação, gráfica, agência de,
web, ilustrador e finalizadora.
A votação começa no próximo dia 15 e vai até o dia 5 de
abril, com a participação dos
700 sócios do CCSP das categorias criativos, young e estrela,
que residem em São Paulo. Os
sócios do restante do País não
votam. A eleição será pela internet, com supervisão e auditoria
da PriceWhaterhouse.
"Melhores do Mercado" é o
primeiro prêmio criado pelo
CCSP, em 32 anos de atuação.
Em cada categoria concorrem
três candidatos (veja lista dos
indicados ao lado). Entre eles
estão a produtora Margarida
Flores e Filmes, Republika Filmes, Zepellin Filmes, o diretor
Carlos Manga Jr (Republika) e
a AgênciaClick.
Os indicados foram definidos
pelos 12 diretores do CCSP,
além do vice-presidente e presidente.
O sócio-diretor de criação da
P&M Publicidade e diretor do
Clube de Criação de São Paulo,
Gilberto dos Reis (Giba), afirmou que o objetivo da premiação é homenagear as melhores
empresas, profissionais e prestadoras de serviços do mercado
publicitário brasileiro sob a ótica de quem contrata e convive
com esses fornecedores.
"Queremos premiar a qualidade dos trabalhos a partir do
ponto de vista dos usuários de
serviços", afirmou.
A expectativa de Giba é de
que o prêmio seja referência

setorial e funcione como um
aval. "Mostrará quem são os
profissionais mais reconhecidos pelo próprio mercado". Outro objetivo é chamar a atenção
para o alto nível técnico dos
fornecedores.

Giba define nesta semana,
com a Famiglia, a campanha
publicitária que vai divulgar o
prêmio.
A relação dos indicados também
está na sétima edição da revista
Pasta, editada pela entidade.

O Clube de Criação de São
Paulo foi criado em 1975 por
profissionais da área de criação. Edita o Anuário do Clube
de Criação com a seleção das
melhores peças publicitárias
veiculadas no Brasil.
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