
PRÊMIOS

W/BRASIL CONQUISTA IBEST
O site da W/Brasil ganhou o

prêmio iBest 2003 na categoria

Agências e Produtoras. Os ven-

cedores da edição 2003 foram

anunciados na semana passada

(veja tabela ao lado).

A página da agência de

Washington Olivetto foi eleita

pelos votos da academia iBest,

formada por profissionais es-

colhidos pela organização do

prêmio, e também pelo voto

popular.

Na categoria iBest Publicitário

Internet, a vencedora foi a di-

retora de mídia e internet da

DM9DDB, Fernanda Roma-

no. A votação que elegeu Ro-

mano foi realizada apenas pela

academia. A AgênciaClick

conquistou o prêmio na cate-

goria Produtora Internet. Da

mesma maneira que a W/Bra-

sil, o site da Click faturou o

prêmio nas duas votações.

Os Grand Prix do iBest 2003

ficaram com os sites natura.net

e bradescoseguros.com.br.

A página da fabricante de cos-

méticos, escolhida a vencedora

do GP pela academia iBest,

também ganhou na categoria

Higiene, Limpeza e Farmacêu-

tica pelas duas votações.

O Bradesco, além do GP para

sua companhia de seguros, na

qual foi eleita pelo voto popu-

lar, levou na categoria Bancos

em ambas as escolhas.

Outros destaques dessa edição

do iBest, que levaram o prê-

mio pelo voto popular e pela

academia, foram os sites Eu

Hein!, na categoria iBest Blog,

Gr@tis, em Pessoal, Catho

Online, em Empregos e

Planejamento Pessoal, Sebrae,

em Associações Profissionais,

IBGE, em Governo, Minis-

tério da Agricultura, em Agro-

business, e Brastemp, em Ele-

troEletrônicos.

Esta foi a 8a edição do prêmio

iBest. Em 2003, incluindo o

Grand Prix, foram 49 catego-

rias ao todo.

iBest Marketing- As dez melho-

res campanhas para captação

de votos para o prêmio iBest

2003, veiculada nos sites fina-

listas, levaram o prêmio

Campanha iBest Marketing.

Os sites da Bradesco Seguros,

Chevrolet, IBM Brasil, Prefei-

tura Municipal de Curitiba,

Pumpkins, Seguro Ouro Auto,

Sky, Smilingüido, Sociedade

Brasileira de Cardiologia e

Suino.com foram os Top 10 da

categoria.
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