
 
Almap traz Grand Prix 
 
 
AlmapBBDO conquistou o único Grand Prix brasileiro na 23ª edição do El Sol, Festival Ibero-
Americano de Comunicação Publicitária, realizado em San Sebastián, na Espanha.A agência 
levou o prêmio máximo na categoria Mídia Impressa para as Havaianas Slim. A mesma 
campanha já havia sido premiada no Fiap e em Cannes, no ano passado. 
 
Além do GP, o País recebeu 11 Sóis (veja tabela ao lado), sendo dois de ouro, quatro de prata 
e cinco de bronze. A mesma campanha da AlmapBBDO levou um Sol de ouro. O outro ouro foi 
para a DM9DDB na categoria TV/Cinema pela campanha "Transformer Boxes", para a Luft. 
 
A Leo Burnett levou dois Sóis de prata: um na categoria Mídia Impressa pela campanha para o 
Pharmaton e outro na de Rádio pela campanha para a Brasil Telecom. A AlmapBBDO ganhou 
um Sol de prata com Havaianas também em Mídia Impressa. A DM9DDB ficou o Sol de prata 
na mesma categoria por anúncio para o Masp. 
 
Os Sóis de bronze foram um na categoria Mídia Exterior para a McCann Erickson em campanha 
para o MAM; três na categoria Mídia Impressa, para Leo Burnett, com campanha do Big Big, 
Arcor, para DM9DDB, em campanha para Hot Pocket Sadia, e para McCann Erickson com ação 
para a Reach, Johnson & Johnson; e um na categoria Rádio, para Leo Burnett com spot para o 
Stilo Dualogic, Fiat. 
 
A premiação aconteceu no último dia 31 em San Sebasti-án, na Espanha. Ao todo, foram 
concedidos 189 prêmios. O Sol de prata foi para a campanha "El primer concurso de TV que no 
sucede en TV", da Doubleyou para o site Atrapalo.com. 
 
A Espanha foi a grande vencedora da competição. Além do Sol de prata, levou quatro GPs, 26 
troféus, 26 de ouro, 36 de prata, 44 de bronze, seis Sóis em Meios e ainda os prêmios de 
produtoras. 
 
A Agência do Ano é a espanhola Shackleton e a Rede do Ano a BBDO. Já a Lee Films ficou com 
o GP de Produtora do Ano. O Anunciante da 23° El Sol é a Unilever Latino-Améri-ca com as 
campanhas para os desodorantes Axé, Rexona e Impulse. 
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