
Premiação revela GPs na Bahia 

Com palestra de Nizan Guana-
es, chairman do grupo ABC, 

e show da cantora revelação Mar-
cella Bellas, na Bahia de Todos os 
Santos, foi realizada, na última 
quarta-feira, (23) a entrega dos 
prêmios do Colunistas Propagan-
da, Promo e Design 2011 Norte e 
Nordeste, que destacou 44 empre-
sas. 

Guanaes destacou a importân-
cia dos mercados emergentes e o 
diferencial competitivo das agên-
cias focadas no conhecimento re-
gional, que têm a oferecer a seus 
clientes soluções de comunicação 
mais próximas do consumidor. 
Ele também convocou os empre-
sários do Nordeste a investirem 
mais em marcas. 

Na festa do Colunistas Mareio 
Ehrlich e Nelson Cadena, repre-
sentando a Abracomp, abriram os 
envelopes lacrados e revelaram os 
Grand Prix de peças desta edição 
da premiação, contabilizando os 
votos dos jurados na hora. O GP 
de Mídia Exterior ficou com o 
outdoor "Tweetdoor", da Única, 
da Bahia, para o Ibahia; o de Te-
levisão foi para "Álcool", da Mota, 
do Ceará, para Ez Plastic; o de Ca-
ses e Mídias Integradas ficou com 
a "Santa Que Marca", da DA-DPA, 
de Pernambuco, para Gráfica San-
ta Marta. Já o de Mídia Digital foi 
conquistado por "AutoTune - Deu 
Zignela", da Hagua, também de 
Pernambuco, para Cadbury. 

A Morya Brasil, hoje associada 
ao Grupo ABC, recebeu o GP de 
Agência do Ano; a Ampla, o de 
Empresa de Marketing Promo-
cional e a Plural, o de Empresa de 
Design do Ano. 

Queiroz Filho, da Ampla, rece-
beu o GP de Publicitário do Ano 
e Ana Luisa Almeida (Propeg), o 
de Profissional do Ano. Bompre-
ço também recebeu GP, de Anun-
ciante do Ano. Já o de Veículo Im-

Equipe da Plural recebe prêmio de Empresa de Design do Ano 
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presso ficou com o Correio e o de 
Veículo Eletrônico com o Portal 
Ibahia. 

A. Linhares recebeu o GP de 
Veículo de Mídia Exterior do 
Ano. A Mendes Publicidade, que 
completa 50 anos, recebeu o Des-
taque do Ano. 

A Ampla levou o seu GP de 
Empresa de Marketing Promocio-
nal e a Plural, de Design do Ano. 
O Empresário de Marketing Pro-
mocional ficou com Sandro Fer-
reira (Invent) e o de Profissional 
de Marketing Promocional com 
Adelmo Vasconcelos (MC). O GP 
de Cliente de Promoção é a Re-
frescos Guararapes. 

Ana Luisa Almeida, da Propeg: Profissional de Publicidade 

Aguinaldo Viriato, da Ampla: Empresa de Marketing Promo Equipe do Ibahia, que recebeu GP de Veiculo Eletrônico A ut
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Text Box
Fonte: Propmark, São Paulo, 28 nov. 2011, p. 26.




