
Tudo é eleita Agência do Ano 
As cerimônias de entrega dos 

prêmios The Globes - o maior 
prêmio mundial do marketing 
promocional - e do Ampro Globes 
Awards 2011 reuniram e premiaram 
agências brasileiras e grandes agên
cias estrangeiras na noite da última 
quinta-feira (20), no Golden Room 
do Copacabana Palace. O evento 
aconteceu pela primeira vez em ceri
mônia conjunta e contou com a pre
sença de cerca de 150 convidados. 

Na premiação nacional, 22 agên
cias concorreram nas 16 categorias 
e a Tudo Eventos e Conteúdo, do 
Grupo ABC, foi escolhida Melhor 
Agência do Ano e conquistou seis 
troféus. A Mazah Live Marketing foi 
a segunda mais premiada, com qua
tro pratas, um bronze e uma Men
ção Honrosa no The Globes, a versão 

internacional do prêmio. Confira 
nesta página a lista dos premiados 
com ouro. 

Já o The Globes, promovido pe

la MMAW, realizado em 30 países 
e considerado o mais relevante prê
mio mundial do marketing promo
cional, nunca tinha sido realizado 

fora dos Estados Unidos, em 25 anos 
de existência. 

Das brasileiras finalistas, duas 
agências levaram o troféu máximo, 

o Globe: Tudo Eventos e 
Conteúdos, com o case 
"Roda Gigante Sustentá
vel'' na categoria Best In
novative Idea or Concept, 
e a Duplo M Comunica
ção, com "16 dias dentro 
de um Ford", na categoria 
Best B2B Campaign. O pa
ís também esteve presente 
no segundo lugar da cate
goria, com a Monumenta, 
com a campanha "The 
World s Biggest Hug" (O 
Maior Abraço do Mundo), 
para o Conselho Nacional 
do SESI. 

O prêmio de melhor do 
mundo ficou com a ARC 
Worldwide - USA, com 
o case "Arm yourself for 
the ones you Love", para o 
cliente Walgreens. Quem 
levou o título de Melhor 
Agência Promo (Best of 
The Best in The World) do 
ano foi a própria america
na Arc Worldwide. 
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Text Box
Fonte: Propmark, São Paulo, 24 out. 2011, p. 10.




