
O Brasil conquistou 17 prê-

mios (veja tabela com os vence-

dores ao lado) na 44a edição do

Clio Awards, realizado semana

passada, em Miami, nos

Estados Unidos. A W/Brasil

conquistou uma estatueta de

ouro com a campanha compos-

ta pelos filmes "Tubarão",

"New York" e "Beethoven",

criados para a inauguração da

unidade da Fnac em Cam-

pinas, interior de São Paulo.

No ano passado, a agência

conquistou o Grand Clio com

o comercial "A semana" para a

revista Época.

A F/Nazca S&S foi a agência

que recebeu mais prêmios, oito

no total, sendo um em TV,

quatro em Print e três ern

Pôster. A Leo Burnett levou

estatuetas de prata por dois de

seus filmes. A DPZ também

foi premiada duas vezes: uma

em Inovação de Mídia (prata)

outra em Design (bronze).

Tanto a Lowe como a Almap-

BBDO conquistaram um tro-

féu de prata cada. A J.W.-

Thompson, do Rio de Janeiro,

e a DM9DDB trouxeram para

"New York" da W/Brasil para

casa uma estatueta de bronze.

O Brasil não ganhou prêmios

em Internet e Rádio.

Young - A campanha criada pe-

la DM9DBB para o projeto

Young Creatives Brazil 2002

foi a vencedora da estátua de

bronze do Clio Awards 2003.

A campanha conta com três

anúncios: "Infinito", "Freada"

e "Guitarra". O projeto Young

Creatives Brazil é organizado

pela Editora Referência com o

objetivo de levar jovens criati-

vos ao Festival de Cannes.

GP - O Grand Clio de TV

t l
Fnac: ouro

ficou com "Lâmpada", da Cris-

pin Porter + Bogusky, de

Miami, para a Ikea. Houve

um Grand Clio na área de

Design, conquistado pela Hap-

py Forsman & Bodenfors, da

Suécia, com um trabalho cria-

do para os papéis Munkedal

AB. O Radio Grand Clio foi

para a DDB Chicago, pela

campanha "Mr. Genius", com

três spots para a Bud Light, da

Anheuser Busch. Os jurados

do Clio Awards 2003 das áreas

de Print, Pôster e Internet não

concederam GPs.

"Gordo / Magro" da F/Nazca para Natan




