
Prêmiacão destaca agronegócios

sua 15a edição, a Mostra
A.BMR&A de Comunicação,

Marketing Rural e Agronegócio
movimentou o setor na semana
passada. A premiação entregou
cinco Grand Prix para os melho-
res do segmento, além de 28 tro-
féus de ouro e prata em 15 cate-
gorias (veja tabela completa ao
lado). As exceções foram a cate-
goria Web Advertising, que não
teve ouro, e a de CRM, que ficou
sem o vencedor de prata.

O GP de Destaque foi para
a FMC Química e o de Veículo
ficou com o Canal Rural (veja
abaixo texto com perfil da emis-
sora). A Syngenta levou o GP de
Anunciante e a Agência 1 de Co-
municação conquistou o GP de
Agência. Já o GP de Profissional
foi entregue a Antônio Carlos
Zem, da FMC.

A festa de entrega dos prê-
mios foi realizada no espaço
Trivento, em São Paulo. O prê-
mio, que contou com o apoio
da Editora Referência, visa con-
tribuir para o aprimoramento
das técnicas e gestão da comu-
nicação em mar-keting rural
e agronegócio, reconhecendo
profissionais, empresas e insti-
tuições.

A premiação tem caráter
nacional e contempla peças,
campanhas, programas e ca-
ses divulgados que foram re-
ferência no segmento, entre o
período de outubro de 2005 a
dezembro de 2007.
A iniciativa e re-
alização são da
ABMR&A (Asso-
ciação Brasileira de Mar-
keting Rural e Agronegócio
ABMR&A foi criada em 1979
por um grupo de profissionais
interessados em fortalecer e va-
lorizar o marketing rural brasi-
leiro, evidenciando as práticas
de comunicação realizadas pe-
lo setor. A associação reúne as
principais indústrias da produ-
ção e distribuição de insumos
agropecuários, tratores, máqui-
nas e equipamentos agrícolas,
bem como agências de propa-
ganda, veículos de comuni-
cação, institutos de pesquisa,
portais e profissionais liberais
do segmento agropecuário.
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