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Communication: Design Lions
Os Design Lions celebram o apuro técnico visual. Os inscritos deverão demonstrar como o design foi
usado para definir uma marca ou comunicar suas principais mensagens. Isto é, trabalhos nos quais uma
identidade visual única resulta em reconhecimento ou compreensão por parte do consumidor.
•
•

Diversos critérios serão considerados no julgamento, com os seguintes pesos: 40% ideia; 40% execução;
20% resultados.
Não há um limite de vezes em que uma peça pode ser inscrita em Design, contanto que as categorias
escolhidas sejam relevantes.

A. BRAND-BUILDING

Materiais

Essas categorias são para soluções de identidade desenvolvidas em vários pontos
de contato e plataformas de mídia da marca. Os inscritos nessa categoria
deverão demonstrar a experiência da marca em uma variedade de meios,
incluindo embalagens, materiais impressos, material promocional (brand
collateral), conteúdo digital, ambientes e conteúdo em filme.
Por favor, disponibilize 3 exemplos práticos de nova construção da marca. Se não
for possível, disponibilize imagens em formato JPG.

A01. Rebrand / Refresh of an Existing Brand
Criação de uma nova identidade corporativa ou de marca para qualquer
produto, serviço ou organização.
A02. Reformulação / Revitalização de Marca Existente
Reformulação / revitalização de marca existente para qualquer produto, serviço
ou organização.
A03. Design-driven Effectiveness
Campanhas orientadas por design que geraram resultados comerciais
mensuráveis e tangíveis. Os inscritos devem descrever como a eficácia foi
medida, avaliada e devem demonstrar como a campanha trouxe resultados
comerciais tangíveis, foi essencial para uma mudança cultural ou para atingir o
propósito da marca.
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Obrigatório
Apresentação Digital de
Imagens
Altamente recomendável
(Opcional)
Vídeo Case
Opcional
URL
Filme da Premiação
Imagem de Suporte Digital
Conteúdo de Suporte Digital

B. Communication Design

Materiais

Por favor, disponibilize uma cópia impressa da peça. Se não for possível ou viável,
por favor, disponibilize imagens em formato JPG.
B01. Posters
Obrigatório
Será analisado o design do pôster para uso em promoção ou comunicação da
Apresentação Digital de
marca. O item deve ter sido criado como um pôster, não um conceito concebido Imagens
em outro meio e aplicado ao formato de pôster.
Altamente recomendável
Campanhas por pôster de 2 ou mais execuções devem ser inscritas juntas como
(Opcional)
um único trabalho.
Vídeo Case
Material físico de suporte
B02. Promotional Printed Media
Incluindo, entre outros, calendários, convites, cartões postais, ingressos e cartões
Opcional
sazonais no segmento de mídia impressa.
URL
Filme da Premiação
B03. Promotional Item Design
Imagem de Suporte Digital
Incluindo, entre outros, revistas, jornais, panfletos e artigos.
Conteúdo de Suporte Digital
B04. Publications & Editorial Design
Including but not limited to magazines, newspapers, brochures, articles.
B05. Books
Incluindo design editorial e de capa para a livros impressos. Por favor, indique em
sua inscrição se você gostaria que fosse considerado/julgado o livro inteiro ou
somente a capa.
B06. Data Visualisation
Visualizações customizadas de dados complexos que comunicam informações
de maneira clara e eficaz através de vários meios, digitais e não digitais.
B07. Brand Collateral
Meios usados para promover a marca e dar suporte às vendas e marketing de um
produto ou serviço. Incluindo, entre outros, kits de imprensa/mídia, jogos
eletrônicos, capas de CDs, DVDs e discos, papel timbrado, cartões de visita, etc.
B08. Special Editions & Bespoke Items
Objetos e produtos de consumo doméstico que são produzidos em uma série de
baixo volume, além de itens customizados únicos.
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C. Digital & Interactive Design

Materiais

C01. Digital Design
Será analisada a execução do design para auxiliar a função e uso do produto
digital. Incluindo, entre outros, sites, microsites, publicações online, instalações
digitais, aplicativos, visualização de dados, etc.

Obrigatório
Apresentação Digital de
Imagens
URL (C03 & C04)

Para evitar que seu trabalho seja eliminado no evento, sua URL deve estar acessível até 30 de setembro de 2020

Altamente recomendável
(Opcional)
Vídeo Case

C02. Digital Installations & Events
Instalações e eventos com foco no uso de meios e tecnologias digitais para
comunicar a marca ou a mensagem da marca.
C03. UX, UI & Journey Design
O design da jornada/experiência do consumidor e a reação emocional e
comportamental que ele provoca serão considerados.
Por favor, demonstre a jornada do usuário dentro de seu conteúdo de apoio.

Opcional
Filme da Premiação
Imagem de Suporte Digital
Conteúdo de Suporte Digital
Arquivo de AR/VR (C03.
apenas)

C04. Social Media Design
Trabalhos que evocam engajamento em mídias sociais através do design,
incluindo, entre outros, campanhas no Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat e
outras plataformas de mídias sociais.

D. Brand Environment & Experience Design

Materiais

As categorias de Design de Ambiente & Experiência da Marca focam na
experiência pessoal da história ou mensagem de uma marca como ela é
contada no espaço e tempo. Os inscritos devem explicar por que o público-alvo
achou sua experiência marcante, significativa ou memorável.
Por favor, disponibilize 3-5 imagens em formato JPG mostrando diferentes visões
do interior ou exposição, incluindo uma planta ou layout, se possível. O mesmo
trabalho pode ser inscrito até 3 vezes nessa seção.
D01. Retail Environment & Experience Design
Demonstrando o projeto e construção de um espaço permanente de varejo
novo ou desenvolvido. Serão considerados a funcionalidade em relação ao
produto ou serviço comercializado, a apresentação dos valores da marca do
cliente e facilidade de venda. Os inscritos nessa categoria podem incluir
qualquer tipo de espaço de varejo permanente, por exemplo, lojas
especializadas ou de departamentos, bancos, salões de beleza, etc.
D02. Point of Sale Consumer Touchpoints & In-store Collateral
Material de comunicação na loja para estimular vendas imediatas, incluindo:
pôsteres, comunicação de prateleira, PDV integrado digitalmente, displays de
papelão, merchandising visual & equipamentos de varejo, sacolas de compras,
embalagens para presentes, catálogos e outros materiais promocionais póscompra.
Os inscritos devem mostrar o trabalho dentro do ambiente de vendas.
D03. Event Storytelling
A jornada física e emocional dos participantes que aprimora as principais
mensagens do evento por meio de narrativas e narrativas. Os elementos de foco
incluem o uso de tecnologia, interatividade e a experiência multissensorial.
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Obrigatório
Apresentação Digital de
Imagens
Altamente recomendável
(Opcional)
Vídeo Case
Opcional
URL
Filme da Premiação
Imagem de Suporte Digital
Conteúdo de Suporte Digital

D04. Spatial & Sculptural Exhibitions and Experiences
Exposições / experiências que fazem uso de espaços comunitários & públicos.
Será analisado o aproveitamento do espaço físico no domínio público e como o
espaço é curado para melhorar a experiência do frequentador.

D05. Wayfinding & Signage
O design de sistemas digitais e não digitais que melhoram a experiência do
ambiente e da marca. Serão considerados se a experiência da marca é intuitiva,
o direcionamento de público e facilidade de navegação. Incluindo placas de
sinalização pública, residencial, mapas inteligentes, uso de geolocalização e
sinalização para escritórios, exposições, eventos e festivais.

E. Packaging

Materials

Por favor, disponibilize uma amostra da embalagem individual ou da linha de
embalagens. Se não for possível ou viável, por favor, disponibilize imagens em
formato JPG.
E01. Food
Todas as embalagens de alimentos.

Obrigatório
Apresentação Digital de
Imagens

E02. Drinks
Todas as embalagens de bebidas.

Altamente recomendável
(Opcional)
Vídeo Case
Material físico de suporte

E03. Other FMCG & Consumer Durables
Beleza, produtos de limpeza, outros artigos para o lar, outros FMCG

E04. Healthcare
Produtos farmacêuticos, bem-estar e medicamentos de venda livre.

E05. Sustainable Packaging
Inclui todos os tipos de embalagem que otimizam recursos e energia, são obtidos
de maneira responsável e usando métodos limpos de produção.
E06. Special Editions & Promotional Packaging
Inclui embalagens especiais e promocionais usadas por um período limitado ou
restritas a uma quantidade específica de produtos.

6

Opcional
URL
Filme da Premiação
Imagem de Suporte Digital
Conteúdo de Suporte Digital

F. Products

Materials

Design que aumenta o valor da marca através de soluções funcionais e estéticas.
O júri levará em conta se o design expressa as qualidades da marca / identidade
do produto apropriadas através da forma, função, usabilidade, estética, solução
de problemas, produção, pesquisa e manufaturabilidade.
O mesmo trabalho só pode ser inscrito uma vez nesta seção. O produto deve
estar disponível para compra entre: 1º de março de 2019 e 30 de abril de 2020.
F01. Consumer Technology & Homeware
Obrigatório
Eletrônicos, produtos de mídia & entretenimento, dispositivos eletrônicos, móveis, Apresentação Digital de
iluminação, armazenamento, acessórios e eletrodomésticos, móveis de escritório, Imagens
mobília para interiores e exteriores.
Altamente recomendável
F02. Lifestyle, Fashion, Leisure, Sports & Outdoor
(Opcional)
Produtos de estilo de vida, moda, lazer, condicionamento físico, esporte e
Vídeo Case
atividades ao ar livre, tecnologia vestível, joias, relógios, óculos, smartwatches,
Material físico de suporte
tecnologia de preparação física & esporte, produtos de luxo, acessórios de
viagem, bagagem, calçados, etc. Os inscritos em moda podem ser produtos
únicos/customizados e linhas limitadas.
Opcional
F03. Infant Products, Toys & Educational Products
Produtos criados para bebês e crianças, brinquedos (incluindo brinquedos para
adultos) e produtos educativos para crianças e adultos. Os inscritos devem
demonstrar aspectos que tornam o produto seguro e fácil de usar para bebês e
crianças.
F04. Medical Products
Será analisada a inovação do design de um produto médico. Incluindo produtos
de vida assistida, tecnologia de vida assistida, equipamentos clínicos,
laboratoriais e hospitalares, dispositivos e equipamentos médicos/de saúde,
reabilitação e atendimento médico, escovas de dente, escovas de cabelo,
aparelhos de massagem e outros.
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URL
Filme da Premiação
Imagem de Suporte Digital
Conteúdo de Suporte Digital

Communication: Film Lions
Os Film Lions celebram a criatividade da imagem em movimento. Os inscritos deverão demonstrar
narrativas geniais voltadas às telas. Isto é, conteúdo filmado criado para a TV, cinema, online e
experiências ao ar livre.
•
•

•

Os critérios de julgamento serão predominantemente a ideia e a execução.
Não há um limite de vezes em que uma peça pode ser inscrita em Film, contanto que as categorias
escolhidas sejam relevantes. Entretanto, a mesma peça só pode ser inscrita uma vez em ‘A. Filme
para TV / Cinema: Setores’ e 'B. Filme Online: Setores'.
Você pode inscrever uma 'Campanha de Execuções' nas seções A, B, C e D.
No entanto, na categoria D01: Microfilmes, várias execuções podem ser inseridas como uma entrada
até um máximo de 60 segundos. Cada microfilme deve ter no máximo 10 segundos de duração

•

Nas seções E&F, várias execuções podem ser inseridas como uma entrada, no entanto, todas as
execuções de filme devem ter sido executadas dentro do período de elegibilidade.

•

Trabalhos que não estão em inglês devem ser legendados para que possam ser entendidos em inglês
exatamente como foram publicados ou exibidos. Lembre-se de que dublagens não são permitidas.

A. TV / Cinema Film: Sectors

Materiais

Filmes exibidos na TV ou em Cinemas. Todos os filmes devem ter no máximo 180
segundos. O mesmo trabalho só pode ser inscrito uma vez nesta seção.
A01. Food & Drink
odos os alimentos e bebidas.

A02. Other FMCG
Produtos de beleza, produtos de limpeza, outros produtos de uso doméstico, outros
FMCG.
A03. Healthcare
Produtos farmacêuticos, bem-estar e medicamentos de venda livre.
A04. Consumer Durables
Tecnologia, mobília e iluminação, brinquedos, moda, eletrodomésticos, outros bens
duráveis.
A05. Automotive
Veículos, outros produtos automotivos.
A06. Retail
Varejo, e-commerce, restaurantes, fast-food.
A07. Travel / Leisure
Viagens, turismo, transporte.
A08. Media / Entertainment
Eventos ao vivo, museus & galerias, apostas, esportes, jogos, outras atividades
recreativas.
A09. Consumer Services / Business to Business
Jurídico, financeiro, tecnologia B2B, consultorias & serviços profissionais, outros
serviços de negócios, comunicação interna & corporativa.
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Obrigatório
Filme (limite de 3 min)

A10. Not-for-profit / Charity/ Government
Governo, informações públicas, outras atividades sem fins lucrativos, militares,
caridades, ONGs.

B. Online Film: Sectors

Materiais

Films that aired online, including pre-roll adverts. The same entry can be submitted
only once in this section.
B01. Food & Drink
Todos os alimentos e bebidas.

Obrigatório
Filme (limite de 3 min)
URL

Opcional
B02. Other FMCG
Produtos de beleza, produtos de limpeza, outros produtos de uso doméstico, outros Arquivos de AR (realidade
aumentada) / VR (realidade
FMCG.
virtual)
B03. Healthcare
Produtos farmacêuticos, bem-estar e medicamentos de venda livre.
B04. Consumer Durables
Tecnologia, mobília e iluminação, brinquedos, moda, eletrodomésticos, outros bens
duráveis.
B05. Automotive
Veículos, outros produtos automotivos.
B06. Retail
Varejo, e-commerce, restaurantes, fast-food.
B07. Travel / Leisure
Viagens, turismo, transporte.
B08. Media / Entertainment
Eventos ao vivo, museus & galerias, apostas, esportes, jogos, outras atividades
recreativas.
B09. Consumer Services / Business to Business
Jurídico, financeiro, tecnologia B2B, consultorias & serviços profissionais, outros
serviços de negócios, comunicação interna & corporativa.
B10. Not-for-profit / Charity / Government
Governo, informações públicas, outras atividades sem fins lucrativos, militares,
caridades, ONGs.

9

C. Viral Film

Materiais

C01. Viral Film
Obrigatório
Filmes criados com a intenção de ser compartilhados e/ou distribuídos por usuários Filme
online.
URL
Altamente recomendável
(Opcional)
Vídeo Case
Opcional
Filme da Premiação
Arquivos de AR (realidade
aumentada) / VR (realidade
virtual)

D. Screens & Events

Materiais

Films aired on screens other than TV, cinema or the internet.
D01. Screens & Events
Filmes exibidos em eventos públicos e particulares (arenas esportivas, festivais,
exposições, feiras de negócios, cerimônias de premiação, seminários,
apresentações internas)..

D02. Micro-film
Filmes em formato curto, incluindo aqueles feitos para plataformas online como
Facebook, Snapchat, Instagram, etc.
Todos os filmes devem ter no máximo 60 segundos.

D03. New Realities
Conteúdo de vídeo gerado por computador criado para fins de imersão e/ou
interação. Os inscritos podem incluir uma fotografia 360° com ação ao vivo ou
simulações digitais exploráveis.

Obrigatório
Filme
Altamente recomendável
(Opcional)
Demo Case
Opcional
URL
Filme da Premiação
Arquivos de AR (realidade
aumentada) / VR (realidade
virtual)
Obrigatório
Filme
URL
Opcional
Arquivos de AR (realidade
aumentada) / VR (realidade
virtual
Obrigatório
Filme
Altamente recomendável
(Opcional)
Demo Case
Opcional
URL
Filme da Premiação
Arquivos de AR (realidade
aumentada) / VR (realidade
virtual)
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E. Innovation in Film

Materiais

Uso inovador de filme para comunicar a mensagem de uma marca.
E01. TV / Cinema Film
Obrigatório
Uso criativo e/ou inovador de TV/Cinema para comunicar a mensagem da marca. Filme
Altamente recomendável
(Opcional)
Filme Demo
Opcional
URL
Filme da Premiação
Imagem de Suporte Digital
Conteúdo de Suporte Digital
E02. Online & Viral Film
Uso criativo e/ou inovador de Filme Online para comunicar a mensagem da
marca.

Obrigatório
Filme
URL
Altamente recomendável
(Opcional)

E03. Screens & Events
Uso criativo e/ou inovador de outros conteúdos em filme exibidos em eventos
públicos e particulares para comunicar a mensagem da marca.

Opcional
Filme da Premiação
Imagem de Suporte Digital
Conteúdo de Suporte Digital
Arquivos de AR /VR
Obrigatório
Filme
Altamente recomendável
(Opcional)
Filme Demo
Opcional
URL
Filme da Premiação
Imagem de Suporte Digital
Conteúdo de Suporte Digital
Arquivos de AR / VR
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F. Culture & Context

Materiais

Trabalho que é trazido através de idéias culturais dentro de um contexto regional.
Se você estiver enviando uma série de filmes, faça o upload de todas as execuções em um único arquivo de vídeo
com indicandocvo início de cada execução.

F01. Local Brand
Campanhas para marcas distribuídas em um único local ou mercado que
repercutiram com um público específico.
F02. Challenger Brand
Celebrando o sucesso de trabalhos revolucionários e capazes de mudar o jogo
para uma marca aspirante que inovam em sua forma de pensar e criar para
questionar os padrões convencionais.

Obrigatório
Filme
Altamente recomendável
(Opcional)
Vídeo Case

Opcional
URL
Filme da Premiação
F03. Single-market Campaign
Imagem de Suporte Digital
Campanhas exibidas ou realizadas em um único país / região / mercado. Os
Conteúdo de Suporte Digital
inscritos devem descrever como a campanha foi criada visando aquele mercado
Arquivos de AR / VR
específico.
F04. Social Behaviour Novo
Trabalho inspirado por um público / comunidade específico, baseado em
comportamentos sociais identificáveis.
F05. Cultural Insight Novo
Trabalho inspirado por uma visão cultural específica decorrente das idéias,
costumes, valores e estilos de vida encontrados em uma região ou
localização específica.
F06. Breakthrough on a Budget
Uso estratégico e criativo de orçamentos e/ou recursos modestos para criar o
maior impacto possível.
F07. Corporate Purpose & Social Responsibility New
Trabalho orientado a objetivos / ativismo de marca que aborda questões sociais,
éticas e ambientais. As inscrições devem demonstrar como o objetivo da marca
criou valor e impactou as comunidades, conectando os clientes à cultura.
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Communication: Mobile Lions
Os Mobile Lions celebram a criatividade estimulada por dispositivos móveis. Os inscritos deverão
demonstrar desempenho em plataformas portáteis. Isto é, trabalhos nos quais um ambiente portátil
ou vestível faz parte integral da ideia e possibilita aspectos cruciais da execução.
• Os critérios considerados no julgamento incluem: ideia, execução, relevância da plataforma,
impacto e resultados.
• Não há um limite de vezes em que uma peça pode ser inscrita em Mobile, contanto que as
categorias escolhidas sejam relevantes.

A. Technology
A aplicação criativa de tecnologia móvel para enriquecer uma marca, produto
ou serviço.
A01. Activation by Location
Uso de tecnologias de geolocalização e/ou proximidade para ativar uma
campanha ou experiência em dispositivo móvel. Incluindo, entre outros: GPS e
outras tecnologias de macroescala, Bluetooth 4.0 – 61m, NFC, RFID, soluções de
pagamento m-Commerce, Bluetooth, notificações (ex. iBeacon), etc.

Materiais
Obrigatório
Apresentação Digital de
Imagens
URL

Altamente recomendável
(Opcional)
A02. AR
Vídeo Case
Uso de realidade aumentada, pesquisa visual e reconhecimento de imagem,
incluindo tecnologia de reconhecimento de imagem e objeto e ativadores como
Opcional
códigos QR, códigos de barras, etc.
URL
Filme da Premiação
A03. VR / 360° Videos
Imagem de Suporte Digital
A criação de experiências de vídeo em 360 ° e VR baseadas em dispositivos
Conteúdo de Suporte Digital
móveis que oferece uma experiência imersiva para o espectador.
Arquivos de AR / VR
A04. Voice-activation Novo
A aplicação criativa e o uso de assistentes de voz e digitais para dispositivos
móveis. As inscrições devem demonstrar como a tecnologia de reconhecimento
de voz, processamento de linguagem natural, síntese de fala, IA e aprendizado de
máquina foram usadas para resolver um problema, impulsionar o engajamento e /
ou aprimorar a experiência do consumidor.
A05. Connected Devices / Wearables
Trabalhos que usam pelo menos um dispositivo conectado a um telefone celular,
incluindo, entre outros, itens vestíveis, dirigíveis, dispositivos esportivos,
smartwatches, objetos voadores, itens domésticos e telas, incluindo telas de
cinema, de smart TVs & outdoors digitais.
A06. Data / Insight
O uso criativo de dados pessoais para obter soluções móveis criativas visando,
engajando ou desenvolvendo um relacionamento significativo com um público
ou comunidade específicos.
A07. mCommerce Novo
A aplicação criativa de soluções de comércio móvel que levou à otimização da
jornada do cliente, maior engajamento e sucesso comercial.
Isso pode incluir, entre outros, aplicativos,carteiras, programas de recompensa e
hiper conveniência
A08. Innovative Use of Technology
Aplicação criativa de tecnologia inovadora, uso revolucionário de um dispositivo
móvel ou uso inovador de recursos existentes. Incluindo, entre outros, tela sensível
ao toque, acelerômetro, caixa de som, vibração.
A09. Advanced Learning Technologies
Aplicações criativas de tecnologia inteligente para dispositivos móveis. Incluindo,
entre outros, inteligência artificial, bots, assistentes pessoais ativados por voz, etc.
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A10. Mobile-Led Creativity
Todo o trabalho liderado por dispositivos móveis que enriquece uma marca,
produto ou serviço. Isso pode incluir, mas não se limita a, trabalho que utiliza
tecnologia móvel juntamente com outros meios, trabalho que utiliza dispositivos
móveis conectados / em rede e campanhas de mensagens.

B. Mobile Websites

Materiais

Sites/layouts específicos para celulares ou tablets.

B01. Brand-led Mobile Websites
Todos os sites para dispositivos móveis, incluindo sites de execução única e sites
criados como parte de uma campanha associada a uma marca.
B02. Charity & Non-profit led Mobile Websites
Todos os sites para dispositivos móveis, incluindo sites de execução única e sites
criados como parte de uma campanha associada uma Obra de Caridade &
ONG.

Obrigatório
Apresentação Digital de
Imagens
URL
Altamente recomendável
(Opcional)
Vídeo Case
Opcional
URL
Filme da Premiação
Imagem de Suporte Digital
Conteúdo de Suporte Digital
Arquivos de AR / VR
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C. Social

Materiais

Execuções ou campanhas feitas primordialmente para dispositivos móveis com
pessoas e pensamento de mídias sociais no centro.
C01. Content for User Engagement
Obrigatório
Atividade em mídias sociais usando vídeo, streaming de vídeo, compartilhamentoApresentação Digital de Imagens
de fotos, imagens, gifs ou outros conteúdos destinados a engajar, entreter, manterURL
ou alimentar através de uma comunidade social online visando melhorar a
afinidade pela marca.
Altamente recomendável
(Opcional)
C02. Real-time Response
Vídeo Case
Atividade em mídias sociais de marca que utiliza plataformas sociais para
responder a acontecimentos mundiais, assuntos públicos e atividades do mundo
Opcional
real de maneira significativa, oportuna e criativa. Uma ampla variedade de
URL
execuções será considerada contanto que o tempo real esteja no centro da ideia
Filme da Premiação
criativa.
Imagem de Suporte Digital
C03. Co-creation & User Generated Content
Conteúdo de Suporte Digital
Atividade em mídias sociais pensada para criar engajamento com uma
Arquivos de AR / VR
comunidade/base de fãs e incentivá-los a contribuir ou colaborar com uma
iniciativa da marca. O engajamento pode visar a geração de valor no longo
prazo através de interação colaborativa. Também serão considerados o uso
criativo adicional e a inserção de conteúdo gerado.
C04. Targeted Communication
Atividade em mídias sociais customizada para comunidades, grupos ou indivíduos
pré-definidos com base em insights, comportamentos, interesses, amizades,
geolocalização, etc. Incluindo, entre outros, publicidade nativa e campanhas
programáticas. Também serão considerados insights do público, a customização
da mensagem na mídia social, sua relevância e execução criativa.
C05. Social Trends
Apropriação de comportamento ou cultura popular e atual em mídias sociais
(incluindo emojis, memes, hashtags, GIFs, etc.) para alavancar a comunicação da
marca com um público ou comunidade.
C06. Influencer / Talent
Iniciativas ou execuções em mídias sociais que utilizam uma celebridade,
embaixador ou influenciador para criar engajamento com um público-alvo.
C07. Social Business & Commerce
Atividade criativa em mídias sociais que usa a força de uma comunidade online
para impactar os objetivos comerciais e/ou aprimorar os relacionamentos com
uma marca, comunidade ou consumidores. Incluindo conteúdo, operações,
inteligência, recursos, vendas, desenvolvimento de produtos e outros aspectos da
cadeia de valor.
C08. Social Purpose
Iniciativas de caridade e sem fins lucrativos em mídias sociais criadas para
dispositivos móveis. Os inscritos devem aproveitar os valores principais e a cultura
da marca, produto ou serviço. O impacto no público-alvo será levando em
consideração.
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D. Apps & Games

Materiais

Quaisquer aplicativos para dispositivos móveis que possam ser acessados via Web
ou baixados por lojas de aplicativos e outras plataformas de distribuição de
software para dispositivos móveis.
D01. Games
Obrigatório
Jogos relacionados a marcas, criados para e jogados em celulares, smartphones, Apresentação Digital de Imagens
tablets, Smart TVs ou qualquer outro dispositivo móvel.
URL
D02. Utility Apps
Aplicativos para dispositivos móveis que visam melhorar a vida cotidiana.
Conveniência, usabilidade e sua natureza solucionadora de problemas serão
levados em consideração.
D03. Brand-led Mobile Apps
Todos os aplicativos de produtos ou serviços relacionados a uma marca. Tanto
aplicativos independentes como aqueles que fazem parte de uma campanha
ampla serão julgados.
D04. Charity & Non-profit led Mobile Apps
Todos os aplicativos de instituições de caridade e ONGs. Tanto aplicativos
independentes como aqueles que fazem parte de uma campanha mais ampla
serão julgados.
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Altamente recomendável
(Opcional)
Vídeo Case
Opcional
URL
Filme da Premiação
Imagem de Suporte Digital
Conteúdo de Suporte Digital
Arquivos de AR / VR

Communication: Outdoor Lions
Os Outdoor Lions celebram a criatividade vivenciada fora de casa. Os inscritos deverão demonstrar
ideias que engajam em campo. Isto é, trabalhos que aproveitam os espaços públicos para transmitir
uma mensagem ou mergulhar consumidores em uma experiência de marca.
•
•

•
•

Os critérios considerados durante o julgamento serão predominantemente a ideia e a execução.
Não há limite geral para quantas vezes a mesma peça de trabalho pode ser inserida no Outdoor,
desde que as categorias escolhidas sejam relevantes. No entanto, o mesmo trabalho só pode ser
inserido uma vez em
A. Sectors: Billboards’ and/or ‘B. Sectors: Posters’.
Nas seções A e B e categoria C01: Animated Digital Screens, cada execução constitui uma entrada e
todas as execuções devem ter sido executadas dentro do período de elegibilidade.
Na categoria C02: Interactive / Dynamic Digital Screens e seções D, E e F, várias execuções devem
ser inseridas como uma entrada, no entanto, todas as execuções externas devem ter sido
executadas dentro do período de elegibilidade.

A. Billboards: Sectors

Materiais

Painéis bidimensionais clássicos em folha e estáticos digitais feitos para espaços
comuns em painéis, incluindo estradas, rodovias e laterais de trânsito.
A01. Food & Drink
Todos os alimentos e bebidas.
Todas as entradas de fast food devem entrar A06. Retail

A02. Other FMCG
Produtos de beleza, produtos de limpeza, outros produtos de uso doméstico,
outros FMCG.
A03. Healthcare
Produtos farmacêuticos, bem-estar e medicamentos de venda livre.
A04. Consumer Durables
Tecnologia, mobília e iluminação, brinquedos, moda, eletrodomésticos, outros
bens duráveis.
A05. Automotive
Veículos, outros produtos automotivos.
A06. Retail
Varejo, e-commerce, restaurantes, fast-food.
A07. Travel / Leisure
Viagens, turismo, transporte.
A08. Media / Entertainment
Música, cinema, televisão, publicações & mídia, livros, notícias, plataformas
digitais, outras mídias.
A09. Consumer Services / Business to Business
Jurídico, financeiro, tecnologia B2B, consultorias & serviços profissionais, outros
serviços de negócios, comunicação interna & corporativa.
A10. Not-for-profit /Charity/ Government
Governo, informações públicas, outras atividades sem fins lucrativos, militar,
caridades, ONGs.
Todo o trabalho de CSR deve ser inserido no setor relevante e / ou na categoria Corporate Purpose & Social
Responsibility em Culture & Context.
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Obrigatório
Prova Digital
Prova Física
Opcional
Imagem de Suporte Digital

B. Posters: Sectors

Materiais

Pôsteres de folha clássica ou pôsteres estáticos digitais para espaços públicos. Ex.
supermercados, shoppings, aeroportos, etc
A01. Food & Drink
Todos os alimentos e bebidas.
Todas as entradas de fast food devem entrar A06. Retail

A02. Other FMCG
Produtos de beleza, produtos de limpeza, outros produtos de uso doméstico,
outros FMCG.
A03. Healthcare
Produtos farmacêuticos, bem-estar e medicamentos de venda livre.

Obrigatório
Prova Digital
Prova Física
Opcional
Imagem de Suporte Digital

A04. Consumer Durables
Tecnologia, mobília e iluminação, brinquedos, moda, eletrodomésticos, outros
bens duráveis.
A05. Automotive
Veículos, outros produtos automotivos.
A06. Retail
Varejo, e-commerce, restaurantes, fast-food.
A07. Travel / Leisure
Viagens, turismo, transporte.
A08. Media / Entertainment
Música, cinema, televisão, publicações & mídia, livros, notícias, plataformas
digitais, outras mídias.
A09. Consumer Services / Business to Business
Jurídico, financeiro, tecnologia B2B, consultorias & serviços profissionais, outros
serviços de negócios, comunicação interna & corporativa.
A10. Not-for-profit /Charity/ Government
Governo, informações públicas, outras atividades sem fins lucrativos, militar,
caridades, ONGs.
Todo o trabalho de CSR deve ser inserido no setor relevante e / ou na categoria Corporate Purpose & Social
Responsibility em Culture & Context.

C. Digital Screens

Materiais

Toda publicidade digital exterior (DOOH) convencional envolvendo o uso de telas
digitais não estáticas para transmitir uma mensagem. Para outdoors
digitais/pôsteres estáticos, inscrever o trabalho em A. Billboards or B. Posters.
C01. Animated Digital Screens
Obrigatório
DOOH que usa animação/conteúdo animado linear ou animação no ambiente
Apresentação Digital de
externo, incluindo outdoors digitais, pôsteres, displays em meios de transporte e
Imagens
displays de LED.
Altamente recomendável
C02. Interactive / Dynamic Digital Screens
(Opcional)
DOOH que requer interação e engajamento ativo do consumidor incluindo telas
Filme Demo
sensíveis ao toque, tecnologia de movimento, mídias sociais e integração móvel
ou DOOH dinâmico que usa dados personalizados ou em tempo real que
Opcional
informam conteúdo atualizável, como visualização orientada a dados, telas
URL
responsivas, condicionais conteúdo.
Filme da Premiação
Imagem de Suporte Digital
Conteúdo de Suporte Digital
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D. Ambient & Experiential
Publicidade exterior não padronizada e em formato livre que aproveita espaços
públicos, objetos e ambientes de uma maneira não convencional. Trabalhos
criados para espaços publicitários tradicionais, por exemplo, outdoors/pôsteres,
não são aceitos nesta categoria.
D01. Displays
Conteúdo atraente em exposição, incluindo objetos e arte promocional criados
para ter um impacto significativo no ambiente externo. Os trabalhos podem ser
visualizáveis em espaços públicos, incluindo exposições, instalações e displays em
loja.

Materiais

Obrigatório
Apresentação Digital de
Imagens
Altamente recomendável
(Opcional)
Filme Demo
Opcional
URL
Filme da Premiação
Imagem de Suporte Digital
Conteúdo de Suporte Digital

D02. Promotional Items & Printed Media
Itens promocionais distribuídos em massa no ambiente externo. Inclui adesivos,
folhetos, sinalização ambiente, chaveiros, balões, bolas, itens de papelaria e
outros itens.

D03. Design for Promotional Items
Será analisado o design de um item para promover uma marca, que deve
demonstrar um entendimento claro do público-alvo da marca. Inclui roupas,
brindes e amostras, acessórios de marketing de guerrilha, itens promocionais e
mercadoria da marca.

D04. Special Build
Construções físicas e adaptações de ambientes externos, incluindo a construção
de exteriores, mobiliário urbano, o ambiente e sinalização de grande escala.
Incluindo instalações ampliadas, lojas pop-up, instalações em formato 3D/não
convencional, catracas e mídia para piso.

Obrigatório
Apresentação Digital de
Imagens
Altamente recomendável
(Opcional)
Filme Demo
Material Fisico para suporte
Opcional
URL
Filme da Premiação
Imagem de Suporte Digital
Conteúdo de Suporte Digital

Obrigatório
Apresentação Digital de
Imagens

Altamente recomendável
(Opcional)
D05. Live Advertising and Events
Ativações exteriores em que o anunciante apresenta algo ao vivo que é visto pelo Filme Demo
público em tempo real. Os inscritos podem incluir apresentações ao vivo,
Opcional
demonstrações, shows musicais de marca e eventos promocionais.
URL
Filme da Premiação
D06. Interactive Experiences
Imagem de Suporte Digital
Ativações exteriores que envolvem participação ao vivo do consumidor. Os
inscritos podem incluir marketing experimental, participação do consumidor e do Conteúdo de Suporte Digital
público, interação física e jogos interativos.
D07. Transit
Publicidade não convencional ou em formato livre que utiliza veículos ou estações
de transporte. Os inscritos podem incluir o uso de carros, trens, ônibus, taxis,
caminhões, aviões, etc. ou o uso de espaços publicitários em pontos de
transporte, como estacionamentos, aeroportos, estações (ônibus e trem),
embarcadouros de balsas, estradas e pistas.
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D08. Immersive Experiences
Experiências que cercam e envolvem consumidores, transportando-os a novos
mundos. Exemplos incluem narrativa imersiva, marketing experimental, uso de
dispositivo móvel com um ponto de contato externo forte, realidades aumentada
e virtual, itens vestíveis, reconhecimento facial, conteúdo 360°, gamification e
holografia.

E. Innovation in Outdoor
o uso criativo e/ou inovador de mídia exterior para comunicar a mensagem da
marca.
E01. Standard Sites
Trabalhos que desafiam os limites ou expandem o escopo das mídias exteriores
tradicionais, incluindo: outdoors, pôsteres, publicidade em estações e meios de
transporte, linhas de trem, empenas, displays, publicidade de rua.
Se você estiver enviando mais de uma execução, faça o upload de todas as execuções em uma única imagem de
apresentação digital..

Materials
Obrigatório
Apresentação Digital de
Imagens
Altamente recomendável
(Opcional)
Filme Demo

E02. Ambient Outdoor
Trabalhos que olham para o futuro da publicidade exterior não convencional. Os
Opcional
inscritos devem ser experiências inovadoras, inéditas e criadoras de tendências na
URL
indústria que aproveitam espaços públicos e são revolucionárias em sua
Filme da Premiação
inovação.
Imagem de Suporte Digital
Conteúdo de Suporte Digital
E03. Technology
Uso Inovador de tecnologia para criar experiências com mídia exterior para
consumidores. Exemplos incluem, entre outros, uso de dispositivo móvel com um
ponto de contato exterior forte, imagens holográficas, drones, realidade
aumentada, imagens geradas por computador, algoritmos e inteligência artificial.

F. Culture & Context - Novo

Materiais

Trabalho que é trazido através de idéias culturais dentro de um contexto regional.
Se você estiver enviando uma série de filmes, faça o upload de todas as execuções em um único arquivo de vídeo
com slates indicando início da próxima execução.

F01. Local Brand Novo
ampanhas para marcas distribuídas em um único local ou mercado que
repercutiram com um público específico.

Obrigatório
Apresentação Digital de
Imagens

F02. Challenger Brand Novo
Celebrando o sucesso de trabalhos revolucionários e capazes de mudar o jogo
para uma marca aspirante que inovam em sua forma de pensar e criar para
questionar os padrões convencionais.

Altamente recomendável
(Opcional)
Vídeo Case

F03. Single-market Campaign Novo
Opcional
Campanhas exibidas ou realizadas em um único país / região / mercado. Os
URL
inscritos devem descrever como a campanha foi criada visando aquele mercado Filme da Premiação
específico.
Imagem de Suporte Digital
Conteúdo de Suporte Digital
F04. Social Behaviour Novo
Trabalho inspirado por um público / comunidade específico, baseado em
comportamentos sociais identificáveis.
F05. Cultural Insight Novo
Trabalho inspirado por uma visão cultural específica decorrente das idéias,
costumes, valores e estilos de vida encontrados em uma região ou
localização específica.
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F06. Breakthrough on a Budget Novo
Uso estratégico e criativo de orçamentos e/ou recursos modestos para criar o
maior impacto possível.
F07. Corporate Purpose & Social Responsibility New
Trabalho orientado a objetivos / ativismo de marca que aborda questões sociais,
éticas e ambientais. As inscrições devem demonstrar como o objetivo da marca
criou valor e impactou as comunidades, conectando os clientes à cultura.
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Communication: Print & Publishing Lions
Os Print & Publishing Lions celebram a criatividade em circulação. Os inscritos deverão demonstrar
ideias que saltam das páginas. Isto é, trabalhos que exibem genialidade e apuro técnico excepcional
em mídia impressa.
•
•
•
•

Os critérios considerados durante o julgamento serão predominantemente a ideia e a execução.
Não há limite geral para quantas vezes a mesma peça de trabalho pode ser inserida em Impressão e
publicação, desde que as categorias escolhidas sejam relevantes. No entanto, o mesmo trabalho só
pode ser inserido uma vez em ‘A.Print: Sectors’.
Na seção A, cada execução constitui uma entrada e todas as execuções devem ter sido
executadas dentro do período de elegibilidade.
Nas seções B, C e D, várias execuções devem ser inseridas como uma entrada, no entanto, todas as
execuções de impressão e publicação devem ser executadas dentro do período de elegibilidade.

A. Print & Publishing: Sectors

Materiais

O mesmo trabalho só pode ser inscrito uma vez nesta seção.
A01. Food & Drink
Todos os alimentos e bebidas
All fast food entries should go in A06. Retail

A02. Other FMCG
Produtos de beleza, produtos de limpeza, outros produtos de uso doméstico,
outros FMCG.
A03. Healthcare
Produtos farmacêuticos, bem-estar e medicamentos de venda livre.
A04. Consumer Durables
Tecnologia, mobília e iluminação, brinquedos, moda, eletrodomésticos, outros
bens duráveis.
A05. Automotive
Veículos, outros produtos automotivos.
A06. Retail
Varejo, e-commerce, restaurantes, fast-food.
A07. Travel / Leisure
Viagens, turismo, transporte. Eventos ao vivo, museus & galerias, apostas, esportes,
jogos, outras atividades recreativas.
A08. Media / Entertainment
Música, cinema, televisão, publicações & mídia, livros, notícias, plataformas
digitais, outras mídias.
A09. Consumer Services / Business to Business
Jurídico, financeiro, tecnologia B2B, consultorias & serviços profissionais, outros
serviços de negócios, comunicação interna & corporativa .
A10. Not-for-profit / Charity/ Government
Governo, informações públicas, outras atividades sem fins lucrativos, militar,
caridades, ONGs.
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Obrigatório
Prova Digital
Prova Física
Opcional
Imagem de Suporte Digital

B. Publications

Materiais

A criação de mídias impressas ou publicações originais, incluindo livros, revistas,
capas e publicações digitais. No momento da inscrição, por favor, indique se a
inscrição vale para a publicação inteira ou somente a capa.
Envie amostras físicas para o júri experimentar.

B01. Commercial Publications
Livros e revistas criados com fins comerciais ou promocionais para dar mais
visibilidade à marca ou elevar seu perfil.

Obrigatório
Apresentação Digital de Imagens
Apresentação Física
Altamente recomendável
(Opcional)
Filme Demo

B02. Publications for Good
Livros e revistas criados em nome de instituições de caridade, organizações sem
fins lucrativos, setores públicos ou ONGs

Opcional
URL
Filme da Premiação
Imagem de Suporte Digital
Conteúdo de Suporte Digital

C. Innovation in Print

Materiais

Envie amostras físicas para o júri experimentar. Se você estiver enviando mais de uma execução,
faça o upload de todas as execuções em uma única imagem de apresentação digital.

C01. Adapted Print
Anúncios impressos que foram modificados ou adaptados para ter elementos
físicos ativos.

Obrigatório
Apresentação Digital de Imagens
Apresentação Física

C02. Innovative use of Print
Para anúncios impressos inovadores e não tradicionais. Incluindo anúncios
impressos com elementos digitais e interativos, incluindo aplicativos para baixar,
códigos QR, realidade aumentada e NFC. Anúncios impressos que usaram o meio
em que são apresentados de uma forma inovadora.

Altamente recomendável
(Opcional)
Filme Demo

Opcional
URL
Filme da Premiação
Imagem de Suporte Digital
Conteúdo de Suporte Digital
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D. Culture & Context - Novo

Materiais

Trabalho que é trazido através de idéias culturais dentro de um contexto regional.
Se você estiver enviando uma série de filmes, faça o upload de todas as execuções em um único arquivo de vídeo
com slates indicando início da próxima execução.

D01. Local Brand Novo
ampanhas para marcas distribuídas em um único local ou mercado que
repercutiram com um público específico.

D02. Challenger Brand Novo
Celebrando o sucesso de trabalhos revolucionários e capazes de mudar o jogo
para uma marca aspirante que inovam em sua forma de pensar e criar para
questionar os padrões convencionais.

Obrigatório
Apresentação Digital de
Imagens
Altamente recomendável
(Opcional)
Vídeo Case

Opcional
URL
D03. Single-market Campaign Novo
Filme da Premiação
Campanhas exibidas ou realizadas em um único país / região / mercado. Os
inscritos devem descrever como a campanha foi criada visando aquele mercado Imagem de Suporte Digital
Conteúdo de Suporte Digital
específico.
D04. Social Behaviour Novo
Trabalho inspirado por um público / comunidade específico, baseado em
comportamentos sociais identificáveis.
D05. Cultural Insight Novo
Trabalho inspirado por uma visão cultural específica decorrente das idéias,
costumes, valores e estilos de vida encontrados em uma região ou
localização específica.
D06. Breakthrough on a Budget Novo
Uso estratégico e criativo de orçamentos e/ou recursos modestos para criar o
maior impacto possível.
D07. Corporate Purpose & Social Responsibility New
Trabalho orientado a objetivos / ativismo de marca que aborda questões sociais,
éticas e ambientais. As inscrições devem demonstrar como o objetivo da marca
criou valor e impactou as comunidades, conectando os clientes à cultura.
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Communication: Radio & Audio Lions
The Radio & Audio Lions celebram a criatividade ligada ao som; trabalho que comunica uma
mensagem de marca através da excelência em áudio, inovação sônica ou narrativa auditiva
superior nas ondas aéreas e nos fluxos digitais.
•

•

Os critérios considerados durante o julgamento serão predominantemente a ideia e a execução.
Não há limite geral para quantas vezes a mesma peça de trabalho pode ser inserida no Rádio e
áudio, desde que as categorias escolhidas sejam relevante. No entanto, o mesmo trabalho só pode
ser inserido uma vez no ‘A. Radio & Audio: Sectors’.
Nas seções A e B, cada execução constitui uma entrada e todas as execuções devem ter sido
executadas dentro do período de elegibilidade.
Nas seções C e D, várias execuções devem ser inseridas como uma entrada, no entanto,
todas as execuções de rádio e áudio devem ter sido executadas dentro do período de elegibilidade

A. Radio & Audio: Sectors

Materiais

O mesmo trabalho só pode ser inscrito uma vez nesta seção.
A01. Food & Drink
Todos os alimentos e bebidas.

A02. Other FMCG
Produtos de beleza, produtos de limpeza, outros produtos de uso doméstico,
outros FMCG.

Obrigatório
Arquivo MP3 no idioma original
Opcional
URL
Filme da Premiação
Imagem de Suporte Digital
Conteúdo de Suporte Digital

A03. Healthcare
Produtos farmacêuticos, bem-estar e medicamentos de venda livre.
A04. Consumer Durables
Tecnologia, mobília e iluminação, brinquedos, moda, eletrodomésticos, outros
bens duráveis.
A05. Automotive
Veículos, outros produtos automotivos.
A06. Retail
Varejo, e-commerce, restaurantes, fast-food.
A07. Travel / Leisure
Viagens, turismo, transporte. Eventos ao vivo, museus & galerias, apostas, esportes,
jogos, outras atividades recreativas.
A08. Media / Entertainment
Música, cinema, televisão, publicações & mídia, livros, notícias, plataformas
digitais, outras mídias
A09. Consumer Services / Business to Business
Jurídico, financeiro, tecnologia B2B, consultorias & serviços profissionais, outros
serviços de negócios, comunicação interna & corporativa .
A10. Not-for-profit / Charity/ Government
Governo, informações públicas, outras atividades sem fins lucrativos, militar,
caridades, ONGs.
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B. Excellence in Radio & Audio

Materiais

B01. Use of Music
Incluindo composição original, gravações sob licença ou versões
adaptadas/alteradas de uma gravação existente.

Obrigatório
Arquivo MP3 no idioma original

Altamente recomendável
B02. Sound Design
(Opcional)
O processo de especificação, obtenção, manipulação ou geração de elementos Filme Demo
de áudio, incluindo efeitos sonoros, gravações em locação, sons ambientes, etc.
Opcional
URL
B03. Script
Filme da Premiação
Reconhece a habilidade de um roteiro para transformar de forma criativa uma
Imagem de Suporte Digital
ideia ou mensagem da marca em um contexto de áudio que melhora a
experiência do ouvinte e atende aos requisitos do brief e às normas regionais. Os Conteúdo de Suporte Digital
roteiros devem ser específicos para o rádio (ou seja, não é um roteiro de TV).
B04. Casting & Performance
Reconhece a execução do roteiro através de sua interpretação, onde a atuação
de voz faz parte integral do sucesso da peça. Incluindo tom e ritmo, sotaques ou
imitações, etc

C. Innovation in Radio & Audio

Materiais

Uso inovador do rádio ou meio de áudio para comunicar a mensagem da marca.
Trabalhos que melhoram ou revigoram a experiência do consumidor, permitindo
que ele se envolva ou reaja ao conteúdo de rádio ou áudio.
C01. Use of Radio or Audio as a Medium
Reconhece o uso inovador ou criativo de rádio ou áudio como mídia em uma
campanha. Os inscritos nesta categoria devem demonstrar como o rádio em si foi
usado como mídia de uma forma criativa ou inovadora para comunicar a
mensagem da marca.
C02. Use of Audio Technology
Reconhece ideias inovadoras, cujo uso criativo melhorou diretamente a
experiência do ouvinte. A tecnologia demonstrada deve ser específica para uso
no rádio. Incluindo o uso de aplicativos ou tecnologia móvel/web,
desenvolvimento de software e tecnologia que demonstra um desenvolvimento
no processo de produção e distribuição de áudio.
C03. Voice-Activation Novo
A aplicação criativa e uso de plataformas de voz e tecnologias ativadas por voz.
As inscrições devem demonstrar como a narrativa envolvente e envolvente e o
áudio foram usados para impulsionar o engajamento e aprimorar a experiência
do ouvinte.
C04. Branded Content / Podcasts
Conteúdo/programação paga, patrocinada ou financiada pela marca em todas
as plataformas de áudio, incluindo estações de rádio, plataformas de streaming,
podcasts ou programação patrocinada. O conteúdo deve exemplificar a
mensagem/etos da marca, além de melhorar a experiência do ouvinte.
Forneça um arquivo de áudio de amostra de até 30 minutos

C05. Native Advertising
Uso inovador do rádio ou mídia de áudio para comunicar a mensagem da marca.
Trabalhos que melhoram a experiência do consumidor, permitindo que ele se
envolva ou reaja ao conteúdo de rádio ou áudio.
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Obrigatório
Arquivo MP3 no idioma original
Altamente recomendável
(Opcional)
Filme Demo
Opcional
URL
Filme da Premiação
Imagem de Suporte Digital
Conteúdo de Suporte Digital

C06. Audio Led Creativity
Campanhas com múltiplos elementos ou canais que usam predominantemente o
formato de áudio. Os inscritos serão julgados com base na integração inovadora
dos elementos ou canais escolhidos durante a campanha e devem demonstrar
como os tipos diferentes complementam e aproveitam uns aos outros para
comunicar a mensagem da marca e/ou alterar a percepção e atitudes do
consumidor.

D. Culture & Context

Materiais

Trabalho que é trazido através de idéias culturais dentro de um contexto regional.
Se você estiver enviando uma série de filmes, faça o upload de todas as execuções em um único arquivo de vídeo
com slates indicando início da próxima execução.

D01. Local Brand
ampanhas para marcas distribuídas em um único local ou mercado que
repercutiram com um público específico.

D02. Challenger Brand
Celebrando o sucesso de trabalhos revolucionários e capazes de mudar o jogo
para uma marca aspirante que inovam em sua forma de pensar e criar para
questionar os padrões convencionais.

Obrigatório
Arquivo MP3 no idioma original
Altamente recomendável
(Opcional)
Filme Demo

Opcional
URL
Filme da Premiação
Imagem de Suporte Digital
D03. Single-market Campaign
Conteúdo de Suporte Digital
Campanhas exibidas ou realizadas em um único país / região / mercado. Os
inscritos devem descrever como a campanha foi criada visando aquele mercado
específico.
D04. Social Behaviour Novo
Trabalho inspirado por um público / comunidade específico, baseado em
comportamentos sociais identificáveis.
D05. Cultural Insight Novo
Trabalho inspirado por uma visão cultural específica decorrente das idéias,
costumes, valores e estilos de vida encontrados em uma região ou
localização específica.
D06. Breakthrough on a Budget
Uso estratégico e criativo de orçamentos e/ou recursos modestos para criar o
maior impacto possível.
D07. Corporate Purpose & Social Responsibility Novo
Trabalho orientado a objetivos / ativismo de marca que aborda questões sociais,
éticas e ambientais. As inscrições devem demonstrar como o objetivo da marca
criou valor e impactou as comunidades, conectando os clientes à cultura.
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Communication: Titanium Lions
Os Titanium Lions celebram trabalhos capazes de mudar o jogo. Os inscritos deverão trilhar novos
caminhos em comunicação de marca, isto é, trabalhos provocativos e inovadores que marcam uma
nova direção para a indústria e a faz evoluir.
•
•
•
•

A mesma peça só pode ser inscrita uma vez em Titanium.
O Titanium Lion não está incluído na regra que define o limite de 6 Lions.
A primeira rodada de julgamento será realizada antes do Festival e os projetos selecionados serão
convidados a apresentar seu trabalho ao vivo ao júri durante Cannes Lions 2020 (22-26 Junho).
Os participantes selecionados serão contatados no início de junho.

A. Titanium
Ideias inovadoras que são provocativas e apontam para uma nova direção na
indústria.
A01. Titanium
Não há categorias nos Titanium Lions. Vale tudo, seja para um carro ou pasta de
dente, telecomunicações ou instituições de caridade, orçamento grande ou
pequeno.

Materials
Obrigatório
Apresentação Digital de
Imagens
Altamente recomendável
(Opcional)
Vídeo Case
Opcional
URL
Filme da Premiação
Imagem de Suporte Digital
Conteúdo de Suporte Digital
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Craft: Digital Craft Lions
Os Digital Craft Lions celebram a habilidade artística tecnológica. Os inscritos deverão demonstrar
forma e funções excepcionais em um contexto digital, isto é, trabalhos com design impecável,
execução primorosa e experiência do usuário extraordinária criados para todos os ambientes digitais.
•
•

Os critérios julgados serão predominantemente a execução e a experiência.
Não há um limite de vezes em que uma peça pode ser inscrita em Digital Craft.

A. Form

Materiais

O valor estético criativo geral do trabalho entrou em som e visual.
A01. Digital Illustration & Image Design
Aplicação criativa de ilustração dentro de um contexto digital e manipulação
digital de imagens, incluindo fotografia.

Obrigatório
Apresentação Digital de Imagens
URL

Altamente recomendável
(Opcional)
A02. Video / Moving Image
Uso criativo de vídeo online e gravação digital com o uso de habilidade técnica, Filme Demo
incluindo vídeo 360° e vídeo interativo.
Opcional
Arquivos de AR (realidade
aumentada) / VR (realidade
A03. Motion Graphics, Design & Animation
virtual)
Uso criativo de Design de Animação em um contexto digital.
Filme da Premiação
Imagem de Suporte Digital
A04. Music / Sound Design
Conteúdo de Suporte Digital
Uso criativo de música e/ou design de som incluindo, marca sonora, parcerias
entre música e marca e campanhas iniciadas por música, etc.
A05. Overall Aesthetic Design (incl. UI)
O resultado final da composição estética e a fluidez do design gráfico.
A06. UX & Journey Design
Uso de design focado na resposta emocional e comportamental a um produto ou
serviço digital. O resultado de uma experiência do usuário relevante, integrada e
consistente em todos os pontos de interação, com foco no suporte, estrutura e
usabilidade.
A07. Experience Design: Multi-platform
Experiências digitais imersivas em pequena ou grande escala e eventos que são
montados para engajar e fortalecer relacionamentos com o consumidor.
Incluindo, entre outros, realidade virtual ou aumentada, instalações, poltronas
com movimento, experiência com multitelas ou multidimensionais.
A08. Experience Design: Voice
Uso de design focado no uso de assistentes de voz ou design conversacional
usando interfaces de usuário por voz. Uma demonstração do entendimento claro
de como as pessoas se comunicam naturalmente com suas vozes e evidência de
um design sofisticado para interação, experiências e serviços de voz.
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B. Content

Materiais

O uso criativo do conteúdo, posicionamento e entrega da mensagem em um
contexto digital.
B01. Cross-channel Storytelling
Criação de conteúdo digital multiplataforma que desenvolve ou incorpora uma
identidade da marca. Ideias/histórias bem-sucedidas que utilizarão diversas
plataformas digitais para continuar e amplificar o engajamento do consumidor.
Incluindo, entre outros, desktop, mídia interativa, dispositivos móveis, tecnologia
vestível, instalações exteriores, outdoors, experiências no varejo, etc.

Obrigatório
Apresentação Digital de
Imagens
URL

Altamente recomendável
B02. Real-time Contextual Content
(Opcional)
Criação de conteúdo em tempo real ou quase real que permite que as marcas
respondam a acontecimentos mundiais, assuntos públicos e atividades do mundo Filme Demo
real de maneira significativa e imediata.
Opcional
B03. Personalised Storytelling & Experience
Arquivos de AR (realidade
Conteúdo ou experiências digitais dinâmicos, intuitivos, dirigidos e altamente
aumentada) / VR (realidade
relevantes criados para públicos específicos.
virtual)
Filme da Premiação
Imagem de Suporte Digital
Conteúdo de Suporte Digital

C. Data & AI

Materiais

A apresentação de dados e inteligência artificial utilizada para aprimorar a
experiência da marca.
C01. Data Storytelling
Uso criativo de dados/insight para engajar ou desenvolver um relacionamento
significativo com um público, cultura ou comunidade específicos.
C02. Real-time Usage & Targeting
Aplicação criativa de dados contextuais em tempo real/quase real, incluindo,
entre outros, GPS, horário, tempo, tendências em mídias sociais em tempo real e
dados transacionais para entregar uma experiência de uma maneira envolver e
criativa.
C03. Data Visualisation
Representação ou apresentação criativa de dados digitais e insights.

Obrigatório
Apresentação Digital de Imagens
URL
Altamente recomendável
(Opcional)
Filme Demo
Opcional
Arquivos de AR (realidade
aumentada) / VR (realidade
virtual)
Filme da Premiação
Imagem de Suporte Digital
Conteúdo de Suporte Digital

C04. Curation of Data
Rastreio, coleta ou uso criativo de múltiplas fontes de dados para entregar uma
experiência do usuário / design / conteúdo criteriosos estratégica e criativamente
de uma maneira única e significativa. Incluindo execuções através de parcerias e
inclui, entre outros, interface não tradicional, captura ativa/passiva
transacional/não transacional de dados do usuário, inteligência artificial,
aprendizado de máquina (machine learning), monitoramento de redes sociais,
GPS, internet das coisas, biometria, etc.
C05. AI Storytelling
O uso criativo da inteligência artificial para envolver ou desenvolver um
relacionamento significativo com um público ou comunidade específico. As
entradas devem demonstrar como a verdadeira inteligência ou aprendizado de
máquina foi utilizada.
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C06. IA Application
Aplicação estratégica de arquitetura de informação para melhorar a experiência
de usuários dos produtos ou serviços digitais de uma marca. Incluindo assistentes
inteligentes / chatbots sofisticados com tomada de decisão avançada que
independe de IA para funcionar.

D. Technology

Materiais

O valor da tecnologia aplicada como uma plataforma para conteúdo criativo
digital e como ela é executada para melhorar a experiência do usuário.
D01. Innovative Use of Technology
Uso criativo de uma tecnologia ou grupo de tecnologias digitais novas ou
existentes para melhorar a experiência do usuário e/ou comunicação da marca.
Incluindo, entre outros, automação inteligente, aplicativos, serviços on-demand,
crowdsourcing / distribuição de conteúdo, serviços na nuvem e marketplaces.
D02. Native & Built-in Feature Integration
O uso criativo de recursos internos e existentes integrais de um telefone celular,
desktop ou outro dispositivo digital, incluindo câmeras, microfones, telas sensíveis
ao toque, Bluetooth, sensores móveis, GPS, etc.
D03. Technological Achievement in Digital Craft
Trabalhos criativos digitais que combinam níveis inéditos de apuro estético
executado com primazia e conhecimento / avanço técnico inigualável para
contribuir com o progresso geral das comunicações / experiências digitais.

Obrigatório
Apresentação Digital de
Imagens
URL
Altamente recomendável
(Opcional)
Filme Demo
Opcional
Arquivos de AR (realidade
aumentada) / VR (realidade
virtual)
Filme da Premiação
Imagem de Suporte Digital
Conteúdo de Suporte Digital

E. New Realities

Materiais

O uso de VR / AR para criar experiências de marca significativas e imersivas.
E01. AR / VR Utility
Aplicação funcional de AR e VR que cria uma ferramenta útil, produto ou serviço
digital, incluindo, sem limitação, sistemas imersivos, mapeamento de vídeo, janela
em sistemas mundiais (WoW) e telepresença.

Obrigatório
Apresentação Digital de
Imagens
URL

E02. AR / VR Immersive Storytelling
Aplicações criativas de AR e VR, resultando em experiências divertidas para os
usuários, incluindo, sem limitação, sistemas imersivos, mapeamento de vídeo,
janela para sistemas mundiais (WoW) e telepresença.

Altamente recomendável
(Opcional)
Filme Demo
Opcional
Arquivos de AR (realidade
aumentada) / VR (realidade
virtual)
Filme da Premiação
Imagem de Suporte Digital
Conteúdo de Suporte Digital
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Craft: Film Craft Lions
Os Film Craft Lions celebram a habilidade artística nas telas. Os inscritos deverão demonstrar
produção cinematográfica excepcional. Isto é, trabalhos nos quais a habilidade e destreza técnicas
da produção elevam uma ideia ou melhoram substancialmente sua execução.
•
•
•

Os critérios julgados serão predominantemente execução.
Não há um limite de vezes em que uma peça pode ser inscrita em Film Craft.
Você pode inscrever uma 'Campanha de Execuções' em qualquer seção.

A. Production

Materiais

A01. Direction
A visão e realização da direção. O júri analisará a tradução do brief criativo
através da visão do diretor e se essa visão foi concretizada com sucesso. Isto inclui
a forma como os elementos de produção (incluindo escalação de elenco, projeto
cenográfico, design de som e cinematografia) foram usados para dar vida a esta
visão.

Obrigatório
Film
Altamente recomendável
(Opcional)
Filme Demo

Opcional
A02. Script
URL
O roteiro do filme, como foi escrito. A análise do roteiro incluirá os diálogos,
narração, descrição do cenário, movimento, ações e expressões. O júri analisará Filme da Premiação
se o roteiro entrega a ideia criativa com sucesso e dá suporte à execução final. Conteúdo de Suporte Digital
Arquivos de AR) / VR
Você precisa fornecer uma tradução em inglês por escrito do roteiro como parte de sua inscrição.

A03. Casting
A visão e realização da escalação do elenco. Esta categoria inclui a seleção de
atores, dançarinos, cantores, modelos, não profissionais, animais e outros talentos
na fase de pré-produção. O processo de inscrição requer que você envie uma
descrição do processo de escalação de elenco e qualquer informação relevante
sobre o elenco selecionado.
É Altamente recomendável que você disponibilize um vídeo demo de dois minutos mostrando o processo de escalação de
elenco, além do filme como foi exibido.

A04. Production Design / Art Direction
A estética do Design de Produção/Direção de Arte. Isto inclui o projeto
cenográfico e construção de cenários, além do visual, sensação e ambiente
gerais da peça. O júri levará em conta como a narrativa foi aprimorada pelo
controle artístico dos componentes visuais
A05. Cinematography
A qualidade e efeito da cinematografia. O estilo, escolhas artísticas, trabalho de
câmera, técnicas cinemáticas, composição de cena, iluminação e outros efeitos
serão considerados.
A06. Use of Original Music
O impacto e o sucesso de composições musicais originais, criadas
especificamente para publicidade em cinema. A realização artística da faixa será
considerada, junto com sua contribuição para a peça como um todo.
A07. Use of Licensed / Adapted Music
A escolha de canções sob licença ou adaptadas na publicidade no cinema. A
forma como a faixa dá suporte ao roteiro, cria o ambiente necessário ou entrega
o brief criativo de alguma outra maneira serão considerados.
A08. Achievement in Production
O sucesso geral de um filme, avaliado no contexto de suas ambições e desafios
individuais. As entradas devem incluir uma descrição detalhada do processo de
produção, incluindo como a equipe de produção fez o melhor uso possível dos
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recursos disponíveis para alcançar a execução final. As inscrições devem incluir
informações nas seguintes áreas; escala de produção, restrições orçamentárias,
questões técnicas, desafios enfrentados durante o processo de produção e como
os elementos do processo de filmagem foram usados para cumprir as ambições
do resumo.
É altamente recomendável fornecer um filme de demonstração de dois minutos mostrando o processo de produção, por
exemplo um filme de "making of" ou "nos bastidores", além do filme que foi ao ar.

B. Post-Production

Materials

B01. Editing
Obrigatório
O sucesso técnico e criativo da edição. Todos os aspectos da edição do filme serão Film
considerados, incluindo a cronologia, ritmo, dinâmica visual, dinâmica dos diálogos,
integração sonora e narrativa em geral
Altamente recomendável
(Opcional)
Filme Demo
B02. Colour Correction / Grading New
Opcional
A conquista geral na correção e classificação de cores para criar esquemas de
URL
cores consistentes e estilizados que evocam uma emoção específica e transformam
Filme da Premiação
a aparência final do filme. Incluindo, mas não se limitando a, como a classificação
Conteúdo de Suporte Digital
funciona de forma coesa com a iluminação, o design e a direção da produção
Arquivos de AR) / VR
para afetar e aprimorar o humor, a sensação e a interpretação das imagens finais.
É altamente recomendável fornecer um filme de demonstração de dois minutos mostrando os efeitos antes e depois
da correção / classificação.

B03. Sound Design
O uso criativo de design de som na publicidade em cinema. Excelência técnica em
gravação, mixagem e síntese de amostras e efeitos sonoros serão considerados,
além da coesão da edição e seu impacto na peça como um todo.
B04. Animation
O uso e estética da animação na publicidade em cinema. Todos os tipos de
animação, incluindo animação tradicional, stop-motion, gráfica, silhueta e
animação por computador em 2D ou 3D serão aceitas. Para filmes que misturam
animação e live-action, a animação é que será julgada.
B05. Visual Effects
A criação de ambientes do filme e outros efeitos visuais. O júri levará em conta a
estética e a excelência técnica dos efeitos em si, além do sucesso de sua
integração com a filmagem real.
Você deverá disponibilizar informações de suporte para dar ao júri um entendimento claro dos efeitos visuais criados no
processo de produção e é altamente recomendável subir um vídeo demo de dois minutos mostrando a edição off-line e préefeitos para fins de comparação.
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Craft: Industry Craft Lions
Os Industry Craft Lions celebram a habilidade artística criativa e o talento necessários para entregar
soluções executadas com maestria e dar vida à ideia criativa. Os inscritos devem demonstrar os níveis
mais elevados de expertise e visão na aplicação de técnicas criativas.
Os critérios considerados durante o julgamento serão predominantemente a execução.
o Execuções únicas de Packaging, Print & Publishing e Outdoor só devem ser inseridas na categoria
relevante. No entanto, se eles fizerem parte de uma campanha mais ampla, serão aceitos em Brand
Communication e Design.
o Para Standard Print e Outdoor cada execução constitui uma entrada.
o Para Packaging & Brand Communication & Design campanhas inteiras devem ser inseridas como
uma entrada.
o Não há limite geral para quantas vezes a mesma peça de trabalho pode ser inserida em Industry
Craft

Typography

Materiais

As entradas nessas categorias se concentrarão em como a estética do design e a
narração de histórias são transmitidas através do uso da tipografia.
A01. Brand & Communications Design
Incluindo identidade de marca, design de logotipo, autopromoção, design de
ambiente de marca, material de apoio da marca, comunicações corporativas,
itens promocionais e outros programas abrangentes de marca.
Standalone Packaging, Print & Publishing e Outdoor o trabalho de criação de pôsteres deve ser inserido em A02,
A03 e A04.

A02. Outdoor
Qualquer trabalho externo, outdoors tradicionais, pôsteres, telas de outdoors
digitais ou trabalho ambiente.

A03. Print & Publishing
Qualquer trabalho impresso ou editorial.

A04. Packaging Design
Qualquer embalagem.
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Obrigatório
Apresentação Digital de
Imagens
Prova Física
Altamente recomendável
(Opcional)
Filme Demo
Conteúdo de Suporte Fisico
Opcional
URL
Filme da Premiação
Conteúdo de Suporte Digital
Obrigatório
Prova Digital
Prova Física
Altamente recomendável
(Opcional)
Filme Demo
Opcional
URL
Filme da Premiação
Conteúdo de Suporte Digital

Obrigatório
Apresentação Digital de
Imagens
Prova Física
Altamente recomendável
(Opcional)
Filme Demo
Conteúdo de Suporte Fisico
Opcional
URL
Filme da Premiação
Conteúdo de Suporte Digital

Art Direction
As entradas nessas categorias se concentrarão no design geral, na direção e na
execução visual.
B01. Brand & Communications Design
Incluindo identidade da marca, design de logo, autopromoção, design do
ambiente da marca, material promocional (brand collateral), comunicação
corporativa, itens promocionais e outros programas abrangentes da marca.
Standalone Packaging, Print & Publishing and Outdoor poster devem entrar no B02, B03 and B04.

B02. Outdoor
Qualquer trabalho externo, outdoors tradicionais, pôsteres, telas de outdoors
digitais ou trabalho ambiente.

B03. Print & Publishing
Qualquer trabalho impresso ou editorial.

B04. Packaging Design
Qualquer embalagem.
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Materiais
Obrigatório
Apresentação Digital de
Imagens
Prova Física
Altamente recomendável
(Opcional)
Filme Demo
Conteúdo de Suporte Fisico
Opcional
URL
Filme da Premiação
Conteúdo de Suporte Digital
Obrigatório
Apresentação Digital de
Imagens
Prova Física
Altamente recomendável
(Opcional)
Filme Demo
Opcional
URL
Filme da Premiação
Conteúdo de Suporte Digital
Obrigatório
Apresentação Digital de
Imagens
Prova Física
Altamente recomendável
(Opcional)
Filme Demo
Conteúdo de Suporte Fisico
Opcional
URL
Filme da Premiação
Conteúdo de Suporte Digital

Illustration

Materiais

As entradas nessas categorias se concentrarão no impacto criativo da ilustração.
C01. Brand & Communications Design
Incluindo identidade da marca, design de logo, autopromoção, design do
ambiente da marca, material promocional (brand collateral), comunicação
corporativa, itens promocionais e outros programas abrangentes da marca.
Standalone Packaging, Print & Publishing and Outdoor poster design devem entrar em C02, C03 and C04.

C02. Outdoor
Qualquer trabalho exterior, outdoors tradicionais, pôsteres, telas de outdoors
digitais ou trabalho ambiente.
C03. Print & Publishing
Qualquer trabalho impresso ou editorial.

C04. Packaging Design
Qualquer embalagem.

Obrigatório
Apresentação Digital de
Imagens
Prova Física
Altamente recomendável
(Opcional)
Filme Demo
Conteúdo de Suporte Fisico
Opcional
URL
Filme da Premiação
Conteúdo de Suporte Digital
Obrigatório
Apresentação Digital de Imagens
Prova Física
Altamente recomendável
(Opcional)
Filme Demo
Opcional
URL
Filme da Premiação
Conteúdo de Suporte Digital
Obrigatório
Apresentação Digital de Imagens
Prova Física
Altamente recomendável
(Opcional)
Filme Demo
Conteúdo de Suporte Fisico
Opcional
URL
Filme da Premiação
Conteúdo de Suporte Digital
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Photography

Materiais

As entradas nessas categorias se concentrarão no envolvimento por meio da
expressão criativa.
D01. Brand & Communications Design
Incluindo identidade da marca, design de logo, autopromoção, design do
ambiente da marca, material promocional (brand collateral), comunicação
corporativa, itens promocionais e outros programas abrangentes da marca.

Obrigatório
Apresentação Digital de
Imagens
Prova Física

Standalone Packaging, Print & Publishing and Outdoor poster design devem entrar em D02, D03 and D04.

Altamente recomendável
(Opcional)
Filme Demo
Conteúdo de Suporte Fisico

D02. Outdoor
Qualquer trabalho externo, outdoors tradicionais, pôsteres, telas de outdoors
digitais ou trabalho ambiente.
D03. Print & Publishing
Qualquer trabalho impresso ou editorial.

Opcional
URL
Filme da Premiação
Conteúdo de Suporte Digital
Obrigatório
Apresentação Digital de Imagens
Prova Física
Altamente recomendável
(Opcional)
Filme Demo
Opcional
URL
Filme da Premiação
Conteúdo de Suporte Digital
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Copywriting

Materiais

As entradas nessas categorias se concentrarão em como os direitos autorais dão
vida à idéia criativa.
E01. Brand & Communications Design
Incluindo identidade da marca, design de logo, autopromoção, design do
ambiente da marca, material promocional (brand collateral), comunicação
corporativa, itens promocionais e outros programas abrangentes da marca.

Obrigatório
Apresentação Digital de
Imagens
Prova Física

Standalone Packaging, Print & Publishing and Outdoor poster design devem entrar em E02, E03 and E04.

Altamente recomendável
(Opcional)
Filme Demo
Conteúdo de Suporte Fisico
Opcional
URL
Filme da Premiação
Conteúdo de Suporte Digital
E02. Outdoor
Qualquer trabalho externo, outdoors tradicionais, pôsteres, telas de outdoors
digitais ou trabalho ambiental.
E03. Print & Publishing
Qualquer trabalho impresso ou editorial.

Obrigatório
Apresentação Digital de
Imagens
Prova Física
Altamente recomendável
(Opcional)
Filme Demo
Opcional
URL
Filme da Premiação
Conteúdo de Suporte Digital

E04. Packaging Design
Qualquer embalagem.

Obrigatório
Apresentação Digital de
Imagens
Prova Física
Altamente recomendável
(Opcional)
Filme Demo
Conteúdo de Suporte Fisico
Opcional
URL
Filme da Premiação
Conteúdo de Suporte Digital
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Entertainment: Entertainment Lions
Os Entertainment Lions celebram a criatividade que transforma conteúdo em cultura. Os inscritos
deverão demonstrar ideias imperdíveis, isto é, trabalhos que cativaram como forma de comunicar
uma mensagem de marca ou se conectaram com consumidores de uma nova maneira
•
•

Os critérios considerados durante o julgamento serão predominantemente a ideia, a integração da
marca e a execução.
Não há limite geral para quantas vezes a mesma peça de trabalho pode ser inserida no
entretenimento, desde que as categorias escolhidas sejam relevantes.

A. Audiovisual Branded Content

Materiais

A01. Fiction Film: Up to 5 minutes
Obrigatório
Filmes ou séries de ficção com conteúdo da marca criados para o cinema, TV, Filme
online ou plataformas de vídeo on-demand com até 5 minutos de duração.
Opcional
Se você estiver enviando uma série, faça o upload de todos os episódios em um único arquivo de vídeo com
URL
slates indicando o início do próximo episódio.
Imagem de Suporte Digital
Conteúdo
de Suporte Digital
Filmes publicitários tradicionais devem ser inscritos nos Film Lions
A02. Non-fiction Film: Up to 5 minutes
Filmes ou séries factuais ou documentários/filmes verdadeiros com conteúdo
da marca criados para cinema, TV, online ou plataformas de vídeo sob
demanda.
Se você estiver enviando uma série, faça o upload de todos os episódios em um único arquivo de vídeo com
slates indicando o início do próximo episódio.
Filmes publicitários tradicionais devem ser inscritos nos Film Lions

A03. Fiction Film: 5-30 minutes
Filmes ou séries de ficção com conteúdo da marca criados para o cinema, TV,
online ou plataformas de vídeo sob demanda.
Se você estiver enviando uma série, faça o upload de todos os episódios em um único arquivo de vídeo com
slates indicando o início do próximo episódio.
Filmes publicitários tradicionais devem ser inscritos nos Film Lions.

A04. Non-fiction Film: 5-30 minutes
Filmes ou séries factuais ou documentários/filmes verdadeiros com conteúdo
da marca criados para o cinema, TV, online ou plataformas de vídeo sob
demanda.
Se você estiver enviando uma série, faça o upload de todos os episódios em um único arquivo de vídeo com
slates indicando o início do próximo episódio.
Filmes publicitários tradicionais devem ser inscritos nos Film Lions.

A05. Fiction Film: Over 30 minutes
Filmes ou séries de ficção com conteúdo da marca criados para o cinema, TV,
online ou plataformas de vídeo sob demanda.
Se você estiver enviando uma série, faça o upload de todos os episódios em um único arquivo de vídeo com
slates indicando o início do próximo episódio.
Filmes publicitários tradicionais devem ser inscritos nos Film Lions.

A06. Non-fiction Film: Over 30 minutes
Filmes ou séries factuais ou documentários/filmes verdadeiros com conteúdo
da marca criados para o cinema, TV, online ou plataformas de vídeo sob
demanda.
Se você estiver enviando uma série, faça o upload de todos os episódios em um único arquivo de vídeo com
slates indicando o início do próximo episódio.
Filmes publicitários tradicionais devem ser inscritos nos Film Lions.
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A07. New Realities
Ficções, documentários ou séries criados para plataformas emergentes,
incluindo VR e AR.

Obrigatório
Apresentação Digital de
Imagens
Altamente recomendável
(Opcional)
Filme Demo
Opcional
URL
Arquivo de VR/AR
Filme da Premiação
Imagem de Suporte Digital
Conteúdo de Suporte Digital

A08. Live Broadcast / Live Streaming
Conteúdo de cinema, TV ou online ao vivo, incluindo cobertura ao vivo de
eventos e uso de plataformas de streaming ao vivo.
Forneça um arquivo de filme de amostra de até 30 minutos

A09. Audio Content / Streaming
Conteúdo criado para o rádio, podcasts ou outras plataformas de áudio.

Obrigatório
Filme
Opcional
URL
Filme da Premiação
Imagem de Suporte Digital
Conteúdo de Suporte Digital
Obrigatório
Arquivo MP3 no idioma original
Altamente recomendável
(Opcional)
Vídeo Case

Opcional
URL
Filme da Premiação
Imagem de Suporte Digital
Conteúdo de Suporte Digital
A10. Brand Integration & Sponsorships / Partnerships
Obrigatório
Integração de marcas em conteúdo existente, como filmes, séries e programasApresentação Digital de Imagens
de TV ou rádio, além de parcerias / patrocínios estratégicos e criativos para
conteúdo de marca.
Altamente recomendável
(Opcional)
A11. Audience Engagement or Distribution Strategy
Vídeo Case
Engajamento de público excepcional e estratégias de distribuição que
ampliam o alcance do conteúdo de maneira criativa e eficaz.
Opcional
URL
A12. Promotional Content for Publishers & Networks
Filme da Premiação
Conteúdo/programação original criados para promover uma empresa de
Imagem de Suporte Digital
mídia, rede, emissora ou publisher. Os inscritos não serão julgados somente comConteúdo de Suporte Digital
base no conteúdo, mas também em como ele influenciou a percepção do
público, estimulou o engajamento e evoluiu a identidade do publisher.
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B. Talent

Materiais

Entretenimento que inclui ou é desenvolvido em colaboração com um talento
conhecido. Os inscritos devem mostrar como a influência do talento foi
aproveitada para amplificar a mensagem da marca.
B01. Talent: Film, Series & Audio
Filmes, séries, documentários ou conteúdo ficcional de marca que incluem um
talento para amplificar uma mensagem de marca e aumentar o engajamento
com um público.
Se você estiver enviando uma série, faça o upload de todos os episódios em um único arquivo de vídeo com
slates indicando o início do próximo episódio.

Obrigatório
Filme
Opcional
URL
Imagem de Suporte Digital
Conteúdo de Suporte Digital

B02. Talent: Live Experience
Obrigatório
Entretenimento ao vivo, incluindo shows musicais, stunts e festivais que incluem a Apresentação Digital de Imagens
talento para amplificar uma mensagem de marca e aumentar o engajamento
com um público.
Altamente recomendável
(Opcional)
Vídeo Case

B03. Talent: Digital & Social
Iniciativas de mídias sociais e digitais que incluem um talento para amplificar
uma mensagem de marca e aumentar o engajamento com um público.

Opcional
URL
Filme da Premiação
Imagem de Suporte Digital
Conteúdo de Suporte Digital
Obrigatório
Apresentação Digital de Imagens
URL
Altamente recomendável
(Opcional)
Vídeo Case

B04. Partnerships with Talent
Esta categoria reconhece excelência em parcerias estratégicas entre uma
marca e um talento. Os inscritos serão julgados com base na eficácia e
benefício mútuo proporcionado pela parceria.

Opcional
Arquivo de VR/AR
Filme da Premiação
Imagem de Suporte Digital
Conteúdo de Suporte Digital
Obrigatório
Apresentação Digital de Imagens
Altamente recomendável
(Opcional)
Vídeo Case
Opcional
URL
Filme da Premiação
Imagem de Suporte Digital
Conteúdo de Suporte Digital
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C. Branded Games

Materiais

Iniciativas envolvendo jogos que comunicam uma marca, produto ou artista
através da produção, promoção ou distribuição criativa de conteúdo centrada
em jogos.
C01. Digital & Mobile Games
Jogo para console, jogos online e móveis criados especificamente para uma
marca, incluindo tecnologias emergentes para jogos.
C02. Brand Integration for Games
Integração estratégica e criativa de uma marca em um jogo ou plataforma de
jogos existente, incluindo marketing In-Game, além da criação de conteúdo
promocional para jogos.

Obrigatório
Apresentação Digital de Imagens
Altamente recomendável
(Opcional)
Vídeo Case
Opcional
URL
Arquivo de VR/AR (Apenas para
C01.)
Filme da Premiação
Imagem de Suporte Digital
Conteúdo de Suporte Digital

D. Sports

Materiais

Premiando exemplos excelentes de entretenimento e iniciativas esportivos em
diferentes plataformas, incluindo esportes.
D01. Sports: Content
Filmes, documentários, séries, transmissões ao vivo ou conteúdo de áudio que
giram em torno do esporte para amplificar uma mensagem de marca e
aumentar o engajamento com um público.

Obrigatório
Filme
Opcional
URL
Imagem de Suporte Digital
Conteúdo de Suporte Digital

D02. Sports: Brand Integration & Sponsorships / Partnerships
Parceria estratégica e criativa com um time, atleta ou organização, ou
integração de uma marca em entretenimento esportivo existente, como eventos
esportivos ou programas de TV sobre esportes.

Obrigatório
Apresentação Digital de Imagens
Altamente recomendável
(Opcional)
Vídeo Case
Opcional
URL
Filme da Premiação
Imagem de Suporte Digital
Conteúdo de Suporte Digital

E. Innovation in Entertainment

Materiais

Conteúdo de marca inovador que desafia os limites da indústria e formas
inovadoras de conversar com o público.
E01. Innovation in Branded Content
Conteúdo de marca revolucionário e incomparável.
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Obrigatório
Apresentação Digital de Imagens
Altamente recomendável
(Opcional)
Vídeo Case
Opcional
URL
Filme da Premiação
Imagem de Suporte Digital
Conteúdo de Suporte Digital

Entertainment: Entertainment Lions for
Music
Os Music Lions celebram colaborações musicais criativas e conteúdo musical original. Os inscritos
deverão demonstrar produção original, promoção ou distribuição de música para marcas. Trabalhos
em que o intérprete ou plataforma é utilizado de maneira inovadora para se comunicar com
consumidores.
Não há um limite de vezes em que uma peça pode ser inscrita em Entertainment Lions for Music,
contanto que as categorias escolhidas sejam relevantes.

A. Music Content

Materiais

Conteúdo musical original para promover uma faixa, disco ou artista.
A01. Excellence in Music Video
O júri considerará exemplos excepcionais de videoclipes originais.

Obrigatório
Filme

A02. Brand or Product Integration into Music Content
Integração de marca relevante e simbiótica em videoclipes ou outro conteúdo
musical.

Altamente recomendável
(Opcional)
Vídeo Case (Apenas para A02.)
Opcional
URL
Arquivo de AR/VR (Apenas para
A01.)
Filme da Premiação(Apenas
para A02.)
Imagem de Suporte Digital
Conteúdo de Suporte Digital

B. Community

Materiais

Iniciativas para promover uma faixa, disco ou artista criadas para engajar fãs
novos ou existentes.
B01. Music Live Experience
Design e produção de experiências centradas em música. Incluindo shows
musicais, stunts, instalações e ativações.
B02. Fan Engagement / Community Building
Iniciativas estratégicas pensadas para engajar, construir e/ou manter a base de
fãs/comunidade de um artista que podem resultar em aumento da afinidade
pela marca. A atividade da comunidade (fãs ativos x fãs passivos), níveis de
engajamento e adequação da conversa/comunicação dirigida a usuários
ativos/não ativos serão considerados.
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Obrigatório
Apresentação Digital de Imagens
Altamente recomendável
(Opcional)
Vídeo Case
Opcional
URL
Filme da Premiação
Imagem de Suporte Digital
Conteúdo de Suporte Digital

C. Innovation in Music

Materiais

Uso criativo de plataforma e tecnologia musical para uma marca ou artista. Será
analisada a aplicação criativa de tecnologia para enriquecer o conteúdo de
uma marca e seu produto ou serviço.
C01. Use of Music Streaming Platform or Video Hosting Service
Uso criativo de plataformas de streaming de música ou serviço de hospedagem
de vídeos e estratégias de listas de reprodução para promover uma marca ou
artista.

Obrigatório
Apresentação Digital de Imagens
URL
Altamente recomendável
(Opcional)
Vídeo Case
Opcional
Filme da Premiação
Imagem de Suporte Digital
Conteúdo de Suporte Digital

C02. Use of Music Technology or Innovation
Criação ou uso de aplicativos, dispositivos e tecnologia nova na promoção de
uma marca ou artista.

Obrigatório
Apresentação Digital de Imagens
Altamente recomendável
(Opcional)
Vídeo Case
Opcional
URL
Arquivo de VR/AR
Filme da Premiação
Imagem de Suporte Digital
Conteúdo de Suporte Digital
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D. Excellence in Music

Materiais

Colaboração entre uma marca e artistas da música para cocriar e desenvolver
entretenimento e conteúdo interessantes e ampliar o alcance de uma marca,
aumentar seu awareness e estimular os negócios.
D01. Use of Original Composition
Obrigatório
O impacto e o sucesso de composições musicais originais, criadas
Apresentação Digital de
especificamente para o uso de uma marca. A realização artística da faixa em si Imagens
será considerada, além de seu uso bem-sucedido em comunicações da marca.
Altamente recomendável
D02. Use of Licensed / Adapted Music
(Opcional)
Inserção de uma faixa usada sob licença ou adaptada por, mas não criada
Vídeo Case
especificamente para uma marca para uso em suas comunicações. A origem e
adequação da música para a marca serão consideradas.
Opcional
URL
D03. Artist as a Brand or Cause Ambassador
Colaborações entre uma marca ou instituição de caridade/ONG e artistas da
Filme da Premiação
música para ampliar o alcance e awareness de uma marca por uma causa. Os Imagem de Suporte Digital
inscritos devem demonstrar como o porta-voz/embaixador da marca teve um Conteúdo de Suporte Digital
papel fundamental na construção da persona da marca.
D04. Production of Exclusive Artist Content in Partnership with a Brand or a Cause
Colaborações entre uma marca ou organização de caridade / organização
sem fins lucrativos e um artista da música para produzir conteúdo exclusivo para
aumentar o alcance e a conscientização da marca. Isso também pode incluir o
trabalho criado para todas as mídias, incluindo eventos ao vivo, shows, passeios
etc.
D05. Brand Partnership / Endorsement
Parcerias estratégicas excepcionais entre marcas e artistas da música que
beneficiam mutuamente todos os envolvidos.
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Entertainment: Entertainment Lions for
Sport
Os Entertainment Lions for Sport celebram a criatividade que explora a cultura da torcida e aproveita
a força do esporte e eSports para conectar pessoas a marcas. O júri premiará excelência em
criatividade revolucionária dentro do ecossistema do marketing esportivo. Isso inclui o planeamento
estratégico eficaz, patrocínio, gerenciamento de marca, mídia, entretenimento e/ou talento.
•
•
•

Marcas refere-se a patrocinadores, atletas, equipes, organizações, detentores de direitos ou qualquer
entidade que produz e distribui produtos e conteúdos relacionados a esportes.
Os eSports podem ser inscritos em todas as categorias no Entertainment Lions for Sports.
Não há limite geral para quantas vezes a mesma peça de trabalho pode ser inserida no Sport, desde
que as categorias escolhidas sejam relevantes.

A. Branded Content for Sport

Materiais

A01. Film Series and Audio
Conteúdo de filme, rádio e áudio da marca, incluindo documentários e séries,
com esportes em sua essência, que visam ampliar uma organização esportiva ou
a mensagem da marca.

Obrigatório
Filme

Se você estiver enviando uma série de filmes, faça o upload de todas as execuções em um único
arquivo de vídeo com slates indicando o início da próxima execução.

Opcional
URL
Filme da Premiação
Imagem de Suporte Digital
Conteúdo de Suporte Digital

A02. Live Broadcast / Live Streaming
Integração ou patrocínio de marca em uma cobertura ao vivo de eventos
esportivos, incluindo o uso de plataformas de streaming ao vivo, onde uma marca
contribua com uma narrativa ou expertise únicas que claramente melhoram a
qualidade do conteúdo.
Forneça um arquivo de filme de amostra de até 30 minutos.

A03. Digital
Compulsory
Iniciativas digitais e móveis que giram em torno do esporte. Incluindo propagandaDigital Presentation Image
nativa, sites, microsites, aplicativos para dispositivos móveis, etc.
URL
Highly Recommended
(Optional)
Case Study Film
Optional
Award Show Film
AR/VR Files
Digital Supporting Image
Digital Supporting Content
A04. Gaming
eSports, jogos e iniciativas envolvendo jogos criados para comunicar uma marca,
equipes esportivas ou organização esportiva através da produção, promoção e
distribuição criativa de conteúdo com jogos relacionados a esportes no centro.
Inclui o uso de integração da marca dentro de plataformas de jogos existentes.

Obrigatório
Apresentação Digital de
Imagens
Altamente recomendável
(Opcional)
Vídeo Case

A05. Promotional Content for Publishers & Networks
Conteúdo/programação original relacionada a esportes criados para promover
uma empresa de mídia, rede, emissora ou publisher. Os inscritos não serão julgados
Opcional
somente com base no conteúdo, mas em como influenciaram a percepção do
URL
público, estimularam engajamento e comunicaram ou evoluíram a identidade do
Arquivo de VR/AR (Apenas
publisher.
para A04.)
Filme da Premiação
Imagem de Suporte Digital
Conteúdo de Suporte Digital
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B. Sport-led Brand Experience

Materiais

B01. Sports Live Experience
Integração ou patrocínio de marca em um evento esportivo ou eSport, shows,
stunts e instalações ao vivo que possibilitam que uma marca amplifique sua
mensagem e crie engajamento com um público.

Obrigatório
Apresentação Digital de Imagens
Altamente recomendável
(Opcional)
Vídeo Case

B02. 360° Integrated Brand Experience
Experiência que transmitem com sucesso a mensagem da marca através de
múltiplas plataformas / canais, tanto online como offline. Os inscritos devem
Opcional
demonstrar como o conteúdo apresentando a mensagem, produto ou serviço da URL
marca foi implementado de forma integrada em várias plataformas para
Filme da Premiação
continuar e amplificar experiências e engajamento significativos dos
Imagem de Suporte Digital
consumidores.
Conteúdo de Suporte Digital

C. Fans & Community

Materiais

C01. Fan Engagement
Iniciativas estratégicas pensadas para engajar, construir e/ou manter uma base de
fãs/comunidade ligada a esportes que podem resultar em maior fidelidade dos
fãs. Atividades da comunidade (fãs passivos x fãs ativos), conteúdo criado pelos
usuários, níveis de engajamento e o grau de adequação da conversa dirigida
serão considerados.

Obrigatório
Apresentação Digital de Imagens

C02. Influencer & Co-creation
Conteúdo / atividades de mídias sociais criados com ou por influenciadores
esportivos com a finalidade principal de ampliar o alcance ou perfil de uma
marca ou organização dentro da comunidade esportiva. Incluindo, entre outros,
colaborações, conteúdo patrocinado ou conteúdo criado pelos usuários.
C03. Social
Campanhas em mídias sociais criadas para engajar, construir ou manter uma
comunidade social online.

Altamente recomendável
(Opcional)
Vídeo Case

Opcional
URL
Filme da Premiação
Imagem de Suporte Digital
Conteúdo de Suporte Digital
Obrigatório
Apresentação Digital de Imagens
URL
Altamente recomendável
(Opcional)
Vídeo Case
Opcional
Filme da Premiação
Imagem de Suporte Digital
Conteúdo de Suporte Digital

D. Innovation in Sports Entertainment

Materiais

D01. Innovative Use of Tech & Platforms for Sport
Entretenimento esportivo que demonstra o uso criativo de tecnologias,
plataformas, mídias ou canais novos ou existentes.

Obrigatório
Apresentação Digital de Imagens
Altamente recomendável
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D02. Innovation in Branded Products for Sport
(Opcional)
Roupas esportivas e equipamentos ou produtos esportivos criados por uma marca Vídeo Case
para melhorar a experiência esportiva, conforto, desempenho e segurança de
atletas e fãs.
Opcional
URL
Arquivo de AR/VR (Apenas para
D01.)
Filme da Premiação
Imagem de Suporte Digital
Conteúdo de Suporte Digital

E. Excellence in Sports Entertainment

Materiais

E01. Brand Integration & Sponsorship
Obrigatório
Integração excepcional de uma marca em um entretenimento esportivo
Apresentação Digital de Imagens
existente, como eventos esportivos ou programas de TV e conteúdo esportivo.
Altamente recomendável
E02. Brand Storytelling
(Opcional)
Iniciativas / campanhas esportivas que demonstram narrativas de marca
Vídeo Case
excepcionais para estimular engajamento significativo de fãs / consumidores
em todas as plataformas relevantes.
Opcional
URL
E03. Audience Targeting or Distribution Strategy
Filme da Premiação
Campanhas esportivas elevadas através do uso de métodos de targeting,
Imagem de Suporte Digital
incluindo insights através de dados, iniciativas de grassroots e estratégias de
Conteúdo de Suporte Digital
distribuição para engajar ou desenvolver um relacionamento significativo
com um público ou comunidade específicos.
E04. Partnerships with Sports Talent
Esta categoria reconhece a excelência em parcerias estratégicas entre uma
marca e uma personalidade do esporte, equipe ou organização esportiva. Os
inscritos serão julgados com base na eficácia e benefício mútuo
proporcionado pela parceria.
E05. Sports for Good
O uso de esportes em colaboração com uma marca, atleta, equipe ou
organização esportiva para fins sociais.
E06. Diversity & Inclusion in Sport
Campanhas esportivas que abordam e confrontam disparidades baseadas
em sexo, deficiências, raça, etnia, origem, religião ou outras situações dentro
de um esporte ou comunidade ligada ao esporte.
E07. Challenger Brand for Sport
Esta categoria celebra o sucesso de trabalhos revolucionários e capazes de
mudar o jogo para uma marca aspirante que inovam em sua forma de
pensar e criar para questionar os padrões convencionais. Os inscritos devem
descrever o impacto da campanha, os resultados comerciais e/ou de
awareness tangíveis atingidos.
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Experience: Brand Experience &
Activation Lions
Os Experience: Brand Experience & Activation Lions celebram a construção criativa e abrangente de
marca através de níveis superiores de design, ativação, imersão, varejo e engajamento 360° do
consumidor. Os inscritos devem demonstrar como a jornada do cliente, a experiência da marca e a
otimização de todos os pontos de contato levaram a um aumento da afinidade pela marca e ao
sucesso comercial.
•
•

Diversos critérios serão considerados no julgamento, com os seguintes pesos: 20% ideia; 20%
estratégia; 30% execução; 30% resultados.
A mesma peça pode ser inscrita até quatro vezes em Brand Experience & Activation. Entretanto, a
mesma peça só pode ser inscrita uma vez em ‘A. Brand Experience & Activation: Sectors’.

A. Brand Experience & Activation: Sectors

Materiais

O mesmo trabalho só pode ser inscrito uma vez nesta seção.
A01. Food & Drink
Todos os alimentos e bebidas.

Obrigatório
Apresentação Digital de Imagens

Todas as entradas de fast food devem entrar A06. Retail

A02. Other FMCG
Produtos de beleza, produtos de limpeza, outros produtos de uso doméstico,
outros FMCG.
A03. Healthcare
Produtos farmacêuticos, bem-estar e medicamentos de venda livre.

Altamente recomendável
(Opcional)
Vídeo Case

Opcional
URL
Filme da Premiação
Imagem de Suporte Digital
A04. Consumer Durables
Tecnologia, mobília e iluminação, brinquedos, moda, eletrodomésticos, outrosConteúdo de Suporte Digital
bens duráveis.
A05. Automotive
Veículos, outros produtos automotivos.
A06. Retail
Varejo, e-commerce, restaurantes, fast-food.
A07. Travel / Leisure
Viagens, turismo, transporte, eventos ao vivo, museus e galerias, jogos,
esportes, jogos e outras atividades recreativas.
A08. Media / Entertainment
Música, cinema, televisão, publicações e mídia, livros, notícias, plataformas
digitais e outras mídias.
A09. Consumer Services / Business to Business
Jurídico, financeiro, tecnologia B2B, consultorias & serviços profissionais, outros
serviços de negócios, comunicação interna & corporativa.
A10. Not-for-profit / Charity/ Government
Governo, informações públicas, outras atividades sem fins lucrativos, militar,
caridades, ONGs.
Todo trabalho de CSR deve ser inserido no setor relevante e/ou na categoria Corporate
Purpose & Social Responsibility em Culture & Context.
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B. Touchpoints & Technology

Materiais

Nestas categorias, os trabalhos serão julgados com base no uso de tecnologia e
múltiplos pontos de contato em uma experiência de marca & ativação.
B01. Social Engagement & Integration for Live Experience
Os inscritos nesta categoria devem demonstrar como as mídias sociais foram
integradas para melhorar uma experiência ao vivo ou ativação.

Obrigatório
Apresentação Digital de
Imagens
URL (Obrigatorio apenas para
B03.)

B02. Use of Mobile
Os inscritos nesta categoria devem descrever como um aplicativo para dispositivo
móvel, portátil ou tecnologia móvel criou ou melhorou a interação com clientes
Altamente recomendável
em uma experiência da marca ou ativação.
(Opcional)
Vídeo Case
B03. Use of Website / Microsites
Os inscritos nessa categoria devem descrever como um site ou microsite com
Opcional
conteúdo da marca estimulou ou aumentou o engajamento com consumidores
Arquivos de AR (realidade
novos ou existentes e ampliou a experiência da marca em geral.
aumentada) / VR (realidade
virtual)
B04. New Realities & Voice-activation
Filme da Premiação
A aplicação criativa de realidade aumentada, realidade virtual, realidade mista
Imagem de Suporte Digital
ou ativação por voz em uma experiência de marca.
Conteúdo de Suporte Digital
B05. Branded Games
Os inscritos nessa categoria deverão demonstrar como seu jogo com conteúdo da
marca atraiu o público-alvo e estimulou o engajamento do cliente, ao mesmo
tempo em que construiu uma experiência de marca positiva através de conteúdo
jogável. Tantos jogos online como para dispositivos móveis e aplicativos podem
concorrer a esse prêmio.
B06. Digital Installations
Experiências e eventos digitais em grande ou pequena escala montados para
estabelecer relacionamentos com clientes. Incluindo, entre outros, realidade virtual
ou aumentada, instalações, poltronas com movimento, experiência com multitelas
ou multidimensionais.
B07. Tangible & Spatial Technology
Qualquer experiência da marca ou ativação criando um espaço ou recurso
espacial permanente para estimular o engajamento do cliente. Incluindo
exposições, feiras, feiras de negócios, sinalização.
B08. Interactive Brand Video
O uso criativo de gravação digital ou vídeo online para criar ou melhorar a
experiência da marca.
B09. Tech-led Brand Experience
Os inscritos nesta categoria devem demonstrar como o uso de uma tecnologia
nova ou existente, usada de uma nova maneira, melhorou uma experiência de
marca ou ativação.
B10. Cross-platform Digital Experience
Criação de conteúdo digital para múltiplas plataformas que desenvolve ou
melhora a experiência da marca. Os inscritos deverão descrever as várias
plataformas e dispositivos digitais usados para desenvolver e amplificar o
engajamento do consumidor. Incluindo, entre outros, desktop, telefones celulares,
tecnologia vestível, instalações exteriores, outdoors, experiências no varejo.
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C. Retail Experience & Activation
Inscritos nestas categorias devem focar na Experiência da Marca e Ativações que
foram realizadas em um ambiente de varejo.
C01. Customer Retail / In-store Experience
Atividades em loja e varejo, incluindo lançamentos de produtos/ativações,
demonstrações, distribuição de amostras e pop-ups que engajam e guiam
compradores em todos os canais em sua trajetória de compra.
C02. Retail Promotions & Competitions
Competições e incentivos promocionais online e offline usados para estimular o
engajamento do cliente com uma marca. Incluindo, entre outros, concursos em
mídias sociais, jogos offline ao vivo, ativações promocionais na loja.
C03. Customer Acquisition & Retention Novo
Trabalho que ultrapassa limites, criando experiências e ativações significativas e
envolventes para atrair ou manter clientes, incentivar a atividade do cliente e
aumentar o valor geral da transação. Isso pode incluir, entre outros, programas de
fidelidade, competições, experiências em lojas, etc.

D. Excellence in Brand Experience & Activation

Materiais
Obrigatório
Apresentação Digital de
Imagens
Altamente recomendável
(Opcional)
Vídeo Case
Opcional
URL
Filme da Premiação
Imagem de Suporte Digital
Conteúdo de Suporte Digital

Materiais

Estas categorias focam no planejamento estratégico e execução de campanhas
de experiência de marca.
D01. Live Brand Experience or Activation
Qualquer experiência de marca & ativação ao vivo que tenha sido realizada em
um evento para consumidores ou negócios. Incluindo instalações, demonstrações
de produtos, feiras de negócios, expos & pop-ups.
D02. Guerilla Marketing & Stunts
Qualquer ativação de marca usando marketing de guerrilha, execuções
curtas/únicas, equipes de rua, stunts publicitários e stunts de rua para estimular o
engajamento do cliente.

Obrigatório
Apresentação Digital de
Imagens
Altamente recomendável
(Opcional)
Vídeo Case

Opcional
URL
Filme da Premiação
D03. Brand-owned Experiences
Qualquer evento de experiência/ativação ao vivo que é específico de uma marca Imagem de Suporte Digital
e independente. Incluindo instalações permanentes, pop-ups que não fazem parte Conteúdo de Suporte Digital
de um evento mais amplo, eventos e festivais/shows musicais próprios de uma
marca.
D04. Sponsorship & Brand Partnership
Esta categoria reconhece parcerias/patrocínios que criam experiências de marca
ou ativações imediatas e de longo prazo. Os inscritos serão julgados com base na
eficácia da parceria/patrocínio.
D05. Launch / Re-launch
Experiências de marca ou ativações criadas para lançar ou relançar uma marca,
produto ou serviço.
D06. 360 Integrated Brand Experience
Experiência que transmitem com sucesso a mensagem da marca através de
múltiplas plataformas / canais, tanto online como offline.
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E. Culture & Context

Materiais

Trabalho que é trazido através de idéias culturais dentro de um contexto regional.
E01. Local Brand
Campanhas para marcas distribuídas em um único local ou mercado que
repercutiram com um público específico.

Obrigatório
Apresentação Digital de
Imagens

E02. Challenger Brand
Celebrando o sucesso de trabalhos revolucionários e capazes de mudar o jogo
para uma marca aspirante que inovam em sua forma de pensar e criar para
questionar os padrões convencionais.

Altamente recomendável
(Opcional)
Vídeo Case

E03. Single-market Campaign
Opcional
Campanhas exibidas ou realizadas em um único país / região / mercado. Os
URL
inscritos devem descrever como a campanha foi criada visando aquele mercado Filme da Premiação
específico.
Imagem de Suporte Digital
Conteúdo de Suporte Digital
E04. Social Behaviour
Trabalho inspirado por um público / comunidade específico, baseado em
comportamentos sociais identificáveis.
E05. Cultural Insight
Trabalho inspirado por uma visão cultural específica decorrente das idéias,
costumes, valores e estilos de vida encontrados em uma região ou
localização específica.
E06. Breakthrough on a Budget
Uso estratégico e criativo de orçamentos e/ou recursos modestos para criar o
maior impacto possível.
E07. Corporate Purpose & Social Responsibility
Trabalho orientado a objetivos / ativismo de marca que aborda questões sociais,
éticas e ambientais. As inscrições devem demonstrar como o objetivo da marca
criou valor e impactou as comunidades, conectando os clientes à cultura.
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Experience: Creative eCommerce Lions
Os Creative eCommerce Lions celebram o comércio online criativo, soluções de pagamento e
inovação. Os inscritos terão que demonstrar como a inovação e a otimização da jornada do cliente
resultaram em um aumento do engajamento do consumidor e sucesso comercial.
•
•

Diversos critérios serão considerados no julgamento, com os seguintes pesos: 30% ideia; 20%
estratégia; 20% execução; 30% resultados.
A mesma peça pode ser inscrita até quatro vezes em Creative eCommerce. Entretanto, a mesma
peça só pode ser inscrita uma vez em ‘A. Creative eCommerce: Sectors’.

A. Creative eCommerce: Sectors

Materiais

O mesmo trabalho só pode ser inscrito uma vez nesta seção.
A01. Food & Drink
Todos os alimentos e bebidas.

Obrigatório
Apresentação Digital de Imagens

Todas as entradas de fast food devem entrar A06. Retail

A02. Other FMCG
Produtos de beleza, produtos de limpeza, outros produtos de uso doméstico,
outros FMCG.
A03. Healthcare
Produtos farmacêuticos, bem-estar e medicamentos de venda livre.
A04. Consumer Durables
Tecnologia, mobília e iluminação, brinquedos, moda, eletrodomésticos, outros
bens duráveis.
A05. Automotive
Veículos, outros produtos automotivos.
A06. Retail
Varejo, e-commerce, restaurantes, fast-food.
A07. Travel / Leisure
Viagens, turismo, transporte, eventos ao vivo, museus e galerias, jogos, esportes,
jogos e outras atividades recreativas.
A08. Media / Entertainment
Música, cinema, televisão, publicações e mídia, livros, notícias, plataformas
digitais e outras mídias.
A09. Consumer Services / Business to Business
Jurídico, financeiro, tecnologia B2B, consultorias & serviços profissionais, outros
serviços de negócios, comunicação interna & corporativa.
A10. Not-for-profit / Charity/ Government
Governo, informações públicas, outras atividades sem fins lucrativos, militar,
caridades, ONGs.
Todo trabalho de CSR deve ser inserido no setor relevante e/ou na categoria Corporate
Purpose & Social Responsibility em Culture & Context.
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Altamente recomendável
(Opcional)
Vídeo Case
Opcional
URL
Filme da Premiação
Imagem de Suporte Digital
Conteúdo de Suporte Digital

B. Engagement

Materiais

B01. Personalised Campaigns
Campanhas com conteúdo dinâmico baseadas em dados e insights do
consumidor. Inclui conteúdo de sites, vídeos, e-mails, redes sociais e blogs. Você
deve demonstrar como o conteúdo enriqueceu a experiência de compra online
do usuário estimulado o engajamento e obtendo resultados.

Obrigatório
Apresentação Digital de
Imagens
Altamente recomendável
(Opcional)
Vídeo Case

B02. Conversational Interfaces
Campanhas que usam serviços de envio de mensagens, chatbots e atendimento
Opcional
ao consumidor para melhorar a experiência de compra online através de
Filme da Premiação
engajamento do consumidor personalizado e em tempo real.
Imagem de Suporte Digital
Conteúdo de Suporte Digital
B03. Retail & Customer Promotions
URL
Uso criativo de tecnologia multicanal para melhorar a experiência na loja,
incluindo promoções, ativações de proximidade, geofencing, integração de
aplicativo e mídia social e experiências com realidade virtual.
B04. Social Commerce
Campanhas que aproveitam plataformas de mídias sociais para engajar
consumidores e gerar resultados comerciais.

C. User Experience

Materiais

C01. UX, UI & Journey Design
A jornada interativa criada através da transferência dos ativos visuais de uma
marca a uma plataforma de compras online baseada no comportamento de
pesquisa e compra. Inclui padrões de experiência do usuário, convenções,
preferências e construção de marca para melhorar a experiência de compra
online e aumentar as vendas.

Obrigatório
Apresentação Digital de
Imagens
Altamente recomendável
(Opcional)
Vídeo Case

C02. eCommerce Websites / Apps
Opcional
As entradas nessa categoria devem descrever como eles criaram um site ou
aplicativo excepcional para comércio eletrônico B2B ou B2C. As inscrições devem Filme da Premiação
Imagem de Suporte Digital
descrever a experiência perfeita do usuário, a funcionalidade e a taxa de
Conteúdo de Suporte Digital
conversão do site / aplicativo para impulsionar as vendas.
URL
C03. Payment Solutions
Uso criativo de soluções de pagamento, incluindo, entre outros, softwares e
aplicativos, carteiras móveis e automação de programas de recompensa,
autoridade delegada, hiper conveniência e botões de pedidos. As inscrições
devem demonstrar como a solução de pagamento aumentou a velocidade, etc.,
para incentivar efetivamente a compra e / ou envolver os consumidores
(incluindo verificação social e dados biométricos).
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D. Excellence in Creative eCommerce

Materiais

D01. Customer Acquisition & Retention
Trabalho que criou plataformas de comércio eletrônico significativas e atraentes
para atrair ou manter clientes, incentivar a atividade do cliente e aumentar o
valor geral da transação.

Obrigatório
Apresentação Digital de
Imagens

D02. End to End Customer Journey
Celebrando o planejamento estratégico bem-sucedido de uma jornada do
consumidor do começo ao fim, seguindo o consumidor do momento do
awareness inicial de um produto/serviço até o atendimento & comunicação pósvenda.

Altamente recomendável
(Opcional)
Vídeo Case

Opcional
Filme da Premiação
Imagem de Suporte Digital
Conteúdo de Suporte Digital
D03. Brand Strategy & Experience
Soluções estratégicas inovadoras para os desafios da marca que têm um impactoUURL
tangível na experiência do cliente. As inscrições devem demonstrar como o
posicionamento da marca foi alcançado através do lançamento de um novo
produto / serviço, experiência do cliente ou modelo de relacionamento como
parte de uma campanha de comunicação com marca.

E. Culture & Context

Materiais

Trabalho que é trazido através de idéias culturais dentro de um contexto regional.
E01. Local Brand
Campanhas para marcas distribuídas em um único local ou mercado que
repercutiram com um público específico.

Obrigatório
Apresentação Digital de
Imagens

E02. Challenger Brand
Celebrando o sucesso de trabalhos revolucionários e capazes de mudar o jogo
para uma marca aspirante que inovam em sua forma de pensar e criar para
questionar os padrões convencionais.

Altamente recomendável
(Opcional)
Vídeo Case

E03. Single-market Campaign
Opcional
Campanhas exibidas ou realizadas em um único país / região / mercado. Os
URL
inscritos devem descrever como a campanha foi criada visando aquele mercado Filme da Premiação
específico.
Imagem de Suporte Digital
Conteúdo de Suporte Digital
E04. Social Behaviour
Trabalho inspirado por um público / comunidade específico, baseado em
comportamentos sociais identificáveis.
E05. Cultural Insight
Trabalho inspirado por uma visão cultural específica decorrente das idéias,
costumes, valores e estilos de vida encontrados em uma região ou
localização específica.
E06. Breakthrough on a Budget
Uso estratégico e criativo de orçamentos e/ou recursos modestos para criar o
maior impacto possível.
E07. Corporate Purpose & Social Responsibility
Trabalho orientado a objetivos / ativismo de marca que aborda questões sociais,
éticas e ambientais. As inscrições devem demonstrar como o objetivo da marca
criou valor e impactou as comunidades, conectando os clientes à cultura.
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Experience: Creative Business
Transformation Lions – NOVO
O Creative Business Transformation Lions celebra a criatividade que impulsiona os negócios pensamento criativo que muda a forma como os negócios se organizam, como as pessoas
trabalham e como os clientes se envolvem com eles. Este Leão reconhece a engenhosidade que
leva à criação de novos produtos e serviços, e à reinvenção das operações e das experiências dos
clientes em empresas de todos os portes que impulsionam mudanças transformadoras.
As inscrições devem demonstrar como as mudanças criativas foram alcançadas nas principais
funções da empresa e proporcionaram um impacto e crescimento positivos para as empresas,
funcionários ou clientes. Incluindo, entre outros, a criação de novos produtos e serviços, o uso da
tecnologia, o design dos negócios e a reinvenção das operações e das experiências dos clientes, a
fim de gerar mudanças transformadoras.
•
•
•

Vários critérios serão considerados durante o julgamento e ponderados da seguinte forma:
estratégia e processo de 30%; 35% de experiência e implementação; 35% de resultados e
impacto nos negócios.
O mesmo trabalho pode ser inserido até quatro vezes em Creative Business Transformation.
As datas de elegibilidade para Creative Business Transformation são de 1 de março de 2017 a 30
de abril de 2020.

A. Customer Experience

Materiais

Transformações criativas voltadas para o cliente que criaram novas maneiras
de marcas e empresas interagirem, envolverem e servirem seus clientes.
A01. Experience transformation Novo
Transformação criativa da experiência do cliente. Iniciativas que fortalecem o Obrigatório
relacionamento com os clientes, criando jornadas perfeitas que abrangem os Apresentação de informações
mundos físico e digital, caracterizadas por pontos de contato oportunos e
personalizados.
A02. Marketing technology for growth Novo
A aplicação estratégica da tecnologia de marketing para melhorar a
eficiência, alcançar mais clientes, fortalecer o engajamento e fornecer
resultados, como retenção e conversão de clientes. Pode incluir, por
exemplo, o uso de plataformas de terceiros (CRM, CMS, sistemas de
pagamentos etc.).
A03. Targeting, personalisation & insight Novo
Abordagens transformadoras para a percepção e o direcionamento do
cliente para criar efetivamente novos produtos / serviços ou dimensionar os
existentes. Trabalho que descobre verdades comportamentais que permitem
às empresas capturar novos públicos e / ou criar experiências mais relevantes.
A04. Creative application of emerging tech Novo
Aplicação de tecnologia nova ou emergente que transformou a maneira
como uma marca / empresa e seus clientes interagem, incluindo, entre
outros, a aplicação de IA, inteligência de dados, ferramentas cognitivas,
assistência por voz etc.
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Altamente recomendável
(Opcional)
Vídeo Case

Opcional
URL
Filme da Premiação
Imagem de Suporte Digital
Conteúdo de Suporte Digital
Appendix

B. Business Design & Operations

Materiais

Transformação criativa e re-design de operações / funções internas de
marcas e negócios para gerar resultados, envolver os funcionários e criar
cultura.
B01. Operational transformation Novo
Transformação interna que criou valor por meio da adoção de novas ou
modificadas formas de trabalho, como modelos operacionais, processos ou
ferramentas. As mudanças podem envolver funcionários, fornecedores,
distribuidores, consumidores, reguladores / governos.

Obrigatório
Apresentação de informações

B02. Brand purpose & impact Novo
Transformação do objetivo ético ou social de uma marca que se conecta
autenticamente com clientes, cultura e sociedade. Como o objetivo foi
incorporado às principais funções comerciais, incluindo, entre outras,
desenvolvimento de produtos, experiência do cliente, marketing,
gerenciamento de pessoas, cadeia de suprimentos etc.

Altamente recomendável
(Opcional)
Vídeo Case

Opcional
URL
Filme da Premiação
Imagem de Suporte Digital
Conteúdo de Suporte Digital
B03. Company culture Novo
Appendix
Transformação criativa da cultura interna de uma empresa / marca, baseada
em suas habilidades e capacidades humanas. Iniciativas que demonstram
uma visão clara, resultando em uma experiência aprimorada para os
funcionários que fortalecem o engajamento e / ou a retenção de
funcionários e resultados positivos para os negócios.
B04. New relationship models Novo
Reinvenção da maneira como os clientes usam produtos / serviços existentes,
através da criação de novas rotas para o mercado e métodos de entrega,
como modelos diretos ao cliente, assinaturas e proposições baseadas em
serviços, geralmente que combinam comportamentos físicos e digitais para
criar relações de longo prazo com clientes.

C. Product & Service
Design de produto ou serviço novo ou reinventado que gera resultados e
desempenho comercial.
C01. Product Novo
Um produto físico e/ou digital novo ou reinventado, lançado por uma marca
existente, que transformou a oferta dessa marca, que atende às
necessidades dos clientes e mudança para o mercado competitivo.

Materiais

Obrigatório
Apresentação de informações
Altamente recomendável
(Opcional)
Vídeo Case

C02. Service design Novo
Design de serviço entre canais novo ou reinventado, lançado por uma marca
Opcional
existente, que incorpora a visão de uma marca e oferece uma jornada ao
cliente sem atritos, integrada a vários pontos de contato.
URL
Filme da Premiação
Imagem de Suporte Digital
Conteúdo de Suporte Digital
Appendix
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D. Venture Creation & Design

Materiais

Onde marcas e / ou negócios criativos adotaram ou projetaram modelos de
capital de risco para transformar marcas / negócios.
D01. Venture models & corporate innovation Novo
Obrigatório
Resolver problemas de negócios por meio de uma abordagem externa. A criação Apresentação de informações
e lançamento bem-sucedidos de novos produtos / serviços desenvolvidos em
modelos de risco, incluindo, entre outros, o uso de incubadoras, aceleradores,
Altamente recomendável
P&D e investimentos em start-ups, etc..
(Opcional)
Vídeo Case
Opcional
URL
Filme da Premiação
Imagem de Suporte Digital
Conteúdo de Suporte Digital
Appendix
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Good: Glass: The Lion for Change
Glass: The Lion for Change celebra a criatividade que muda culturas. Os inscritos deverão demonstrar
ideias que visam mudar o mundo, isto é, trabalhos com o objetivo de impactar positivamente
desigualdade de gênero, desequilíbrio ou injustiça arraigados. O Glass Lion reconhece trabalhos que,
de maneira explícita ou implícita, lidaram com questões de desigualdade de gênero ou preconceito
através da representação consciente de gênero na publicidade.
•
•
•
•

A mesma peça só pode ser inscrita uma vez em Glass.
Não há categorias em Glass. Os trabalhos podem ser para qualquer cliente comercial ou não,
independentemente do produto ou serviço sendo anunciado, ou do meio de comunicação.
Todas as taxas de inscrição em Glass serão doadas a instituições de caridade relacionadas ao tema
que serão anunciadas mais perto das datas do festival.
Os participantes selecionados serão obrigados a apresentar seu trabalho ao vivo ao júri em Cannes.
A primeira rodada de julgamento será realizada antes do Festival e os projetos selecionados serão
convidados a apresentar seu trabalho ao vivo ao júri durante o Cannes Lions 2020 (22 a 26 de junho).
Os participantes selecionados serão contatados no início de junho.

A. Glass: The Lion for Change

Materiais

Nós reconhecemos a força da criatividade para impactar positivamente não
só negócios e marcas, mas também o mundo. Este prêmio reconhece
trabalhos criativos que rejeitam estereótipos de gênero e enfrentam o
preconceito e a desigualdade representando o gênero de indivíduos de uma
forma inovadora e socialmente consciente.
A01. Glass
Obrigatório
Os inscritos podem ser qualquer produto ou serviços para qualquer meio, masApresentação Digital de Imagens
que, de alguma forma, representam uma mudança em direção a uma
Altamente recomendável
comunicação mais positiva, inovadora e com consciência de gênero.
(Opcional)
Vídeo Case
Opcional
URL
Filme da Premiação
Imagem de Suporte Digital
Conteúdo de Suporte Digital
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Good: Sustainable Development Goals
Lions
Os Sustainable Development Goals Lions celebram a solução criativa de problemas, soluções ou
outras iniciativas que usam a criatividade e buscam impactar o mundo de maneira positiva. Os
inscritos deverão demonstrar como contribuíram com ou avançaram em direção à Agenda 2030 de
Desenvolvimento Sustentável entre as pessoas, o planeta e a prosperidade.
•
•
•

Diversos critérios serão considerados no julgamento, com os seguintes pesos: 20% ideia; 20%
estratégia; 20% execução; 40% impacto e resultados.
A mesma peça pode ser inscrita até quatro vezes em Sustainable Development Goals.
Todas as taxas de inscrição em Sustainable Development Goals serão doadas a instituições de
caridade relacionadas ao tema que serão anunciadas mais perto das datas do festival.

A. People

Materiais

A01. Poverty
Os inscritos nessa categoria representarão esforços para acabar com a pobreza em todas
as suas formas e em todos os lugares. Suas manifestações incluem a fome e desnutrição,
locais sujeitos a desastres, discriminação social, acesso limitado à educação e outros
serviços básicos.

Obrigatório
Apresentação Digital de
Imagens

A02. Hunger
Os inscritos devem demonstrar esforços para acabar com a fome, alcançar segurança
alimentar, promover a nutrição e a agricultura sustentável.

Altamente recomendável
(Opcional)
Vídeo Case

Opcional
URL
A03. Good Health and Well-being
Os inscritos nessa categoria trabalharão para garantir vidas saudáveis e promover o bem- Filme da Premiação
Imagem de Suporte Digital
estar de todos. Exemplos incluem campanhas que abordam a mortalidade maternal,
Conteúdo
de Suporte Digital
epidemias, abuso de substâncias e sexual, saúde reprodutiva, serviços e acesso.
A04. Quality Education
Campanhas que contribuem para o estabelecimento de educação inclusiva e de
qualidade para todos e a promoção de oportunidades de aprendizado por toda a vida.
Inclui esforços para garantir acesso igualitário, seguro e a custo acessível para todos –
independentemente de raça, gênero ou deficiência.
A05. Gender Equality
Os inscritos nesta categoria devem trabalhar na erradicação de discriminação baseada
em gênero e alcançar igualdade de gênero e empoderamento para todos.
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B. Planet

Materiais

B01. Clean Water and Sanitation
Campanhas que trabalham pela disponibilidade e gerenciamento sustentável
de água e saneamento para todos.

Obrigatório
Apresentação Digital de
Imagens

B02. Affordable and Clean Energy
Os inscritos nessa categoria promoverão a necessidade de acesso à energia
barata, confiável, sustentável e moderna para todos.

Altamente recomendável
(Opcional)
Vídeo Case

Opcional
B03. Sustainable Cities and Communities
URL
Os inscritos aqui devem representar esforços para tornar cidades e povoados
Filme da Premiação
completamente inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Desafios urbanos
Imagem de Suporte Digital
comuns incluem trânsito, falta de fundos para fornecer serviços básicos,
Conteúdo
de Suporte Digital
escassez de moradia adequada, infraestrutura decadente, acessibilidade e
poluição atmosférica crescente nas cidades.

B04. Responsible Consumption and Production
Campanhas que trabalham pela implementação de padrões de consumo e
produção sustentáveis para todos. Os inscritos devem focar na promoção de
eficiência no uso de recursos e energia através da redução do consumo de
recursos naturais por toda a cadeia de suprimentos, envolvendo todos, do
produtor ao consumidor final.

Obrigatório
Apresentação Digital de
Imagens
Altamente recomendável
(Opcional)
Vídeo Case

B05. Climate Action
Opcional
Os inscritos aqui devem refletir a necessidade de ação urgente para combater URL
a mudanças climáticas e seus impactos.
Filme da Premiação
Imagem de Suporte Digital
B06. Life below Water
Conteúdo de Suporte Digital
Campanhas que promovem a necessidade de preservar e usar de maneira
sustentável os nossos oceanos, mares e recursos marinhos para o
desenvolvimento sustentável. Os inscritos podem focar em várias questões,
como temperatura, química, correntes e vida.
B07. Life on Land
Inscritos nesta categoria promoverão a proteção, restauração e uso
sustentável de nossos ecossistemas terrestres. Por exemplo, desenvolvimento
sustentável de florestas, prevenção de desertificação e a extinção e reversão
da degradação do solo e perda de biodiversidade.
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C. Prosperity

Materiais

C01. Decent Work and Economic Growth
Os inscritos aqui devem promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e
sustentável. Incluindo, entre outros, trabalhos que demonstram esforços para
alcançar emprego seguro, produtivo e igualitário para todos; maior acesso a
serviços financeiros para administrar rendas, acumular bens e fazer investimentos
produtos; e erradicação efetiva de trabalho forçado e escravidão moderna.

Obrigatório
Apresentação Digital de
Imagens

C02. Industry, Innovation and Infrastructure
Campanhas inscritas aqui refletirão tentativas de construir infraestrutura resistente,
promover a industrialização inclusiva e sustentável, estimular investimentos e
inovação em transporte, irrigação, energia e tecnologia de informação e
comunicação.

Altamente recomendável
(Opcional)
Vídeo Case
Opcional
URL
Filme da Premiação
Imagem de Suporte Digital
Conteúdo de Suporte Digital

C03. Reduced Inequalities
Os inscritos nesta categoria demonstrarão esforços para reduzir a desigualdade
dentro e entre países. Desigualdades podem se referir a diferença de renda, além
daquelas baseadas em idade, sexo, deficiência, raça, etnia, origem, religião,
situação econômica ou outras situações dentro de um país.

D. Peace

Materiais

D01. Peace, Justice and Strong Institutions
Os inscritos aqui trabalharão para promover sociedades pacíficas e inclusivas
para o desenvolvimento sustentável. Eles mostrarão tentativas de oferecer acesso
à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em
todos os âmbitos.

Obrigatório
Apresentação Digital de Imagens
Altamente recomendável
(Opcional)
Vídeo Case

Opcional
URL
Filme da Premiação
Imagem de Suporte Digital
Conteúdo de Suporte Digital

E. Partnerships

Materiais

E01. Partnerships for the Goals
Campanhas que contribuem para a revitalização e aprimoramento de parcerias
globais. Trabalhos que se empenham em unir governos, a sociedade civil e o setor
privado para ajudar na implementação de desenvolvimento sustentável.

Obrigatório
Apresentação Digital de
Imagens
Altamente recomendável
(Opcional)
Vídeo Case
Opcional
URL
Filme da Premiação
Imagem de Suporte Digital
Conteúdo de Suporte Digital
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Health: Health & Wellness Lions
Os Health & Wellness Lions celebram a criatividade para o bem-estar pessoal. Aqui, comunicações
inscritas deverão demonstrar uma abordagem inspirada de cuidados de saúde para o consumidor,
isto é, trabalhos excepcionalmente interessantes que promovem produtos e serviços de venda livre,
educam publicamente para permitir o autodiagnóstico ou facilitam a proatividade nos cuidados
pessoais.
•

Não há um limite de vezes em que uma peça pode ser inscrita em Health & Wellness, contanto que
as categorias e meios escolhidos sejam relevantes.

A. Consumer Products Promotion
Trabalhos criados para estimular a escolha por um produto de marca específico de venda livre, mas que oferece
um benefício de saúde representativo ou promove o bem-estar pessoal.
A01. OTC Oral Medicines
Medicamentos comercializados sem receita médica, medicamentos de venda livre & pastilhas, saúde digestiva.
Escolha seus meios de Health & Wellness na lista abaixo.

A02. OTC Applications
Insect repellents, skin remedies (non-cosmetic), corn treatments, wart & verruca treatments, athletes foot treatments,
eye drops, ear drops, heat creams, nail treatments, foot treatments, hand sanitizer, toothpaste, mouthwash,
medicated shampoo, hair loss products.
Escolha seus meios de Health & Wellness na lista abaixo.

A03. OTC Products / Devices
Repelentes de insetos, remédios para a pele (não cosméticos), tratamento para calos, verrugas e pé de atleta,
colírios, gotas auriculares, cremes para queimadura, tratamento para unhas e pés, antisséptico de mãos, pasta de
dente, enxaguante bucal, xampu medicinal, e produtos contra queda de cabelo.
Escolha seus meios de Health & Wellness na lista abaixo.

A04. Nutraceuticals
Vitaminas, minerais, medicamentos fitoterápicos, suplementos, alimentos funcionais, micronutrientes, ômega 3,
antioxidantes, probióticos e vitaminas efervescentes.
Escolha seus meios de Health & Wellness na lista abaixo.

A05. Health & Wellness Tech
Produtos digitais, aplicativos, itens vestíveis e dispositivos eletrônicos que ajudam a manter um estilo de vida
saudável, incluindo, entre outros, condicionamento físico, dieta, estresse e sono.
Escolha seus meios de Health & Wellness na lista abaixo.
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B. Health Awareness & Advocacy
Trabalhos criados para conscientizar sobre saúde em geral, estimular a proatividade nos cuidados pessoais e
inspirar o ativismo e doações para causas legítimas relacionadas à saúde.
B01. Brand-led Education & Awareness
Comunicações financiadas pela marca/cliente para promover a conscientização sobre saúde e estimular a
proatividade em cuidados pessoais. Inscritos como informações sobre autoexame, antitabagismo, antidrogas,
saúde e higiene, conscientização sobre AIDS, consumo exagerado de bebidas alcoólicas, conscientização sobre
saúde sexual, informações nutricionais, cuidados cardiovasculares, exercícios e bem-estar. Esta categoria
também inclui conscientização sobre doenças sem marca.
Escolha seus meios de Health & Wellness na lista abaixo.

B02. Non-profit / Foundation-led Education & Awareness
Mensagens de conscientização sobre saúde pública e marketing de causas sem fins lucrativos como autoexame,
antitabagismo, antidrogas, saúde e higiene, conscientização sobre AIDS, consumo exagerado de bebidas
alcoólicas, conscientização sobre saúde sexual, informações nutricionais, cuidados cardiovasculares, exercícios e
bem-estar.
Escolha seus meios de Health & Wellness na lista abaixo.

B03. Fundraising & Advocacy
Arrecadação de fundos para instituições de caridade que cuidam de saúde e bem-estar, advocacia do
paciente (para o público geral), doenças e condições de saúde, literatura sobre tratamentos, doação de
sangue e órgãos e voluntariado. Deve ficar claro que isto é voltado a consumidores.
Escolha seus meios de Health & Wellness na lista abaixo.

C. Health Services & Corporate Communications
Trabalhos criados para comunicar o etos de uma marca/cliente da área de saúde através de campanhas de
imagem corporativa voltadas ao público ou que promovem diretamente serviços e unidades de saúde pública,
seguro saúde e planos financeiros.
C01. Corporate Image & Communication
Campanhas de imagem corporativa para produtos, empresas, produtores, clínicas, hospitais, lojas varejistas e
estabelecimentos de produtos de saúde e bem-estar.
Escolha seus meios de Health & Wellness na lista abaixo.

C02. Health Services & Facilities
Comunicações que promovem diretamente serviços ao consumidor, incluindo: hospitais, clínicas e cirurgias,
psiquiatras, psicólogos, terapeutas, fisioterapeutas, oftalmologistas, oculistas, clínicas odontológicas, quiropodia,
osteopatas, quiropraxia, dermatologistas, obstetras & ginecologistas, cardiologistas, pediatras, cirurgiões plásticos,
urologistas, endocrinologistas, oncologistas, nutricionistas, dietistas, farmácias, lojas de produtos de saúde,
academias de ginástica, estúdios de fitness & ioga.
Escolha seus meios de Health & Wellness na lista abaixo.

C03. Insurance
Seguro saúde e planos financeiros.
Escolha seus meios de Health & Wellness na lista abaixo.

D. Animal Health
D01. Animal Health
Produtos e serviços para animais domésticos voltados a consumidores que mostram um benefício de saúde
significativo. Inclui clínicas veterinárias e cirurgias, arrecadação de dinheiro para instituições de caridade e
estabelecimentos que cuidam de animais e bem-estar animal.
Escolha seus meios de Health & Wellness na lista abaixo.
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Health: Pharma Lions
Os Pharma Lions celebram comunicações criativas de clientes e serviços do setor farmacêutico em
torno desta indústria altamente regulamentada. Médicos, pacientes e consumidores-alvo, isto é,
trabalhos que dão vida à ciência e inovação, facilitando diagnósticos, medicação, mitigação de
doenças e controle de enfermidades
Os Pharma Lions premiam a necessidade de cuidados medicinais e terapêuticos. Comunicações
neste campo têm a responsabilidade de introduzir inovações, estabelecendo padrões de tratamento
e defendendo a indústria dentro de um contexto que é normalmente emocionalmente carregado e,
às vezes, repleto de controvérsia. Estas comunicações devem permear o debate sobre direitos do
paciente, política e regulamentações, sociedade e humanidade. Geralmente executadas em
ambientes de cuidados de saúde, elas exigem um nível significativo de adequação e respeito pelas
pessoas que estão tratando ou sofrendo de condições de saúde. Algumas comunicações são
executadas através do profissional de saúde. Muitas são sujeitas à aprovação regulatória. Todas são
criadas especificamente para clientes e serviços médicos e terapêuticos.
Todo o trabalho realizado no Pharma Lions foi criado especificamente para moldar a compreensão
das condições médicas, orientar seu tratamento e / ou advogar pelo desenvolvimento ou
fornecimento desses tratamentos.
Para os fins dos Health Lions, as seguintes definições se aplicam:
Regulamentado - Trabalhos que são regulamentados, independentemente da menção a um
produto, serviço, tratamento ou empresa de uma marca. Para produtos ou serviços que devem
atender a normas rígidas de conformidade e informações de segurança obrigatórias.
Todos os inscritos devem atender às exigências regulatórias relacionadas à sua inscrição.
Não regulamentado - Trabalhos que não são regulamentados, independentemente da menção a
um produto, serviço ou tratamento específico de uma marca. Para comunicações sobre uma
doença ou produtos e serviços que podem não precisar de aprovação regulatória, mas são usados
para tratar problemas de saúde diagnosticados e/ou dar suporte às necessidades do paciente.
Incluindo opções suplementares ou adicionais de tratamento de instituições do setor além
farmacêuticas, como dispositivos, implantes, instrumentos, aparatos e ferramentas de diagnóstico.
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A. Product or Service Promotion
Trabalhos criados para estimular a escolha por um produto, serviço ou tratamento específico de uma marca
visando o controle de uma doença e problema de saúde.
A01. Regulated: Direct to Consumer
Trabalhos dirigidos diretamente ao consumidor e criados para lançar e/ou promover um produto ou serviço
regulamentado através de canais de mídia tradicionais.
Escolha seus Pharma mediums na lista abaixo. As inscrições aqui devem ter sido veiculadas na Nova Zelândia ou nos EUA devido a restrições
regulatórias.

A02. Regulated: Direct to Patient
Trabalhos dirigidos diretamente ao paciente e criados para lançar e/ou promover um produto ou serviço
regulamentado através de canais de mídia tradicionais.
Escolha seus Pharma mediums na lista abaixo.

A03. Regulated: Healthcare Professional
Trabalhos dirigidos diretamente a profissionais de saúde e criados para lançar e/ou promover um produto ou
serviço regulamentado através de canais de mídia tradicionais.
Escolha seus Pharma mediums na lista abaixo.

A04. Non-regulated: Direct to Consumer
Trabalhos dirigidos diretamente ao consumidor e criados para lançar e/ou promover um produto ou serviço
não regulamentado através de canais de mídia tradicionais.
Escolha seus Pharma mediums na lista abaixo. As entradas aqui devem ser relacionadas ao tratamento de uma doença ou condição médica
diagnosticada e tratada por um profissional de saúde. Se você deseja inserir um produto e serviço de venda livre ou de bem-estar geral, consulte
Health & Wellness Lions.

A05. Non-regulated: Direct to Patient
Trabalhos dirigidos diretamente ao paciente e criados para lançar e/ou promover um produto ou serviço
não regulamentado através de canais de mídia tradicionais.
Escolha seus Pharma mediums na lista abaixo. As entradas aqui devem ser relacionadas ao tratamento de uma doença ou condição médica
diagnosticada e tratada por um profissional de saúde. Se você deseja inserir um produto e serviço de venda livre ou de bem-estar geral, consulte
Health & Wellness Lions.

A06. Não regulamentado: Saúde Professional
Trabalhos dirigidos diretamente a profissionais de saúde e criados para lançar e/ou promover um produto ou
serviço não regulamentado através de canais de mídia tradicionais.
Escolha seus meios em Pharma na lista abaixo.

B. Disease Awareness & Understanding
Trabalhos criados para conscientizar e promover o entendimento sobre uma doença ou problema de
saúde, mudar percepções e superar estigmas sociais. Abordagens podem incluir, entre outras: redefinir a
forma como pensamos em uma doença e seu tratamento através da reformulação da ciência; oferecer
educação sobre os sinais e sintomas de várias doenças, distúrbios e condições; e estimular a ação e
iniciativa responsável e proativa. Inclui comunicações de marca e ou não.
B01. Regulated
Trabalhos que são regulamentados devido à menção a um produto, serviço ou tratamento específico de
uma marca.
Todos os inscritos devem atender às exigências regulatórias relacionadas à sua inscrição. Escolha seus meios em Pharma na lista abaixo.

B02. Non-Regulated
Trabalhos que não são regulamentados independentemente da menção a um produto, serviço,
tratamento ou empresa de uma marca.
Escolha seus meios em Pharma na lista abaixo.
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C. Healthcare Professional Engagement
Trabalhos criados com o intuito de estimular o avanço de cuidados de saúde, apoiar o controle de uma
doença ou problema de saúde, motivar o tratamento, apoiar a adesão ou auxiliar o paciente em sua
independência.
Comunicações voltadas a profissionais de saúde, influenciadores, pesquisadores e formadores de
opinião para estabelecer a educação científica contínua, estimular o avanço da indústria e adotar
tecnologias e programas associados ao desenvolvimento e distribuição de opções de tratamento.
Abordagens podem incluir, entre outras, ferramentas e dispositivos de comunicação para auxiliar
professionais de saúde com a adesão de pacientes, monitoramento, coleta de dados, análises e
reporte. Os inscritos devem transmitir o etos da marca, além de produzir melhores resultado para
pacientes.
C01. Regulated
Trabalhos que são regulamentados devido à menção a um produto, serviço ou tratamento específico
de uma marca.
Todos os inscritos devem atender às exigências regulatórias relacionadas à sua inscrição. Escolha seus meios em Pharma na lista abaixo.

C02. Non-Regulated
Trabalhos que não são regulamentados, independentemente da menção a um produto, serviço,
tratamento ou empresa de uma marca.
Choose your Pharma mediums from the list below.

D. Patient Engagement
Trabalhos criados com o intuito de estimular o avanço de cuidados de saúde, apoiar o controle de uma
doença ou problema de saúde, motivar o tratamento, apoiar a adesão ou auxiliar o paciente em sua
independência.
Comunicações voltadas a pacientes com a intenção de apoiar a adesão; estimular o uso adequado e
responsável de um tratamento; melhorar a experiência do paciente; e produzir melhores resultados, ao
mesmo tempo em que constrói uma reputação positiva para um cliente e/ou marca. Abordagens
podem incluir, entre outras, o uso de análise de dados ou tecnologia de conectividade para melhorar a
jornada do paciente, programas de conformidade, serviços de triagem e serviços de apoio psicológico.
D01. Regulated
Trabalhos que são regulamentados devido à menção a um produto, serviço ou tratamento específico
de uma marca.
Todos os inscritos devem atender às exigências regulatórias relacionadas à sua inscrição. Escolha seus meios em Pharma na lista abaixo.

D02. Non-Regulated
Trabalhos que não são regulamentados, independentemente da menção a um produto, serviço,
tratamento ou empresa de uma marca.
Escolha seus meios em Pharma na lista abaixo.

E. Veterinary
Trabalhos criados para produtos e soluções para animais que requerem diagnóstico, medicação e
tratamento veterinário.
E01. Regulated
Trabalhos que são regulamentados devido à menção a um produto, serviço ou tratamento específico de
uma marca.
Todos os inscritos devem atender às exigências regulatórias relacionadas à sua inscrição. Escolha seus meios em Pharma na lista abaixo.

E02. Non-Regulated
Trabalhos que não são regulamentados, independentemente da menção a um produto, serviço,
tratamento ou empresa de uma marca.
Escolha seus meios em Pharma na lista abaixo.
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HEALTH & WELLNESS AND PHARMA
MEDIUMS
BRAND EXPERIENCE & ACTIVATION

Materiais

Vários critérios serão considerados durante o julgamento e
ponderados da seguinte forma: 20% da idéia; Estratégia de 20%; 30%
de execução; 30% de impacto e resultados.
Brand Experience & Activation
Eventos e experiências físicos, interativos e imersivos, destinados a
estimular a ação dos participantes, o envolvimento emocional e a
resposta em relação a uma marca, produto ou serviço. As inscrições
podem incluir, entre outras, acrobacias promocionais e publicidade
ao vivo, exibições e quiosques interativos, exposições, conferências /
simpósios e feiras, entretenimento corporativo etc.

BRANDED CONTENT & ENTERTAINMENT
Branded Content & Entertainment: Digital & Social
Conteúdo digital que comunica uma marca ou produto de saúde
através da criação de entretenimento digital ou social envolvente.
Incluindo jogos digitais, mídias sociais, sites, microsites, aplicativos
móveis e propaganda nativa com conteúdo de marca.

Obrigatório
Apresentação Digital de Imagens
URL
Altamente recomendável
(Opcional)
Vídeo Case
Opcional
Filme da Premiação
Imagem de Suporte Digital
Conteúdo de Suporte Digital
Video Case Study Film (Pharma apenas)

Materiais
Obrigatório
Apresentação Digital de Imagens
URL
Altamente recomendável
(Opcional)
Vídeo Case
Opcional
Filme da Premiação
Imagem de Suporte Digital
Conteúdo de Suporte Digital
Video Case Study Film (Pharma apenas)

Branded Content & Entertainment: Film, TV and Online Film Content
Obrigatório
Conteúdo em filme criado para fins de entretenimento que promove os Film
valores de marcas de saúde e foi exibido na internet, TV ou cinema,
Opcional
geralmente na forma de documentários/filmes não ficcionais ou
Filme da Premiação
ficcionais. Os inscritos podem incluir conteúdo original ou integração
Imagem de Suporte Digital
natural de uma marca em formatos existentes.
Conteúdo de Suporte Digital
Importante – não aceitamos comerciais de TV como conteúdo de marca. Este tipo de
trabalho deve ser inscrito no meio de Filme.

Branded Content & Entertainment: Live Experience
Conteúdo de entretenimento original ao vivo em que a marca de
saúde é posicionada de maneira criativa. Os inscritos podem incluir
eventos e shows, instalações e festivais originais.
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Obrigatório
Apresentação Digital de Imagens
URL
Altamente recomendável
(Opcional)
Vídeo Case
Opcional
Filme da Premiação
Imagem de Suporte Digital
Conteúdo de Suporte Digital
Filme de Estudo de case privado
(Pharma apenas)

CREATIVE DATA

Materiais

Diversos critérios serão considerados no julgamento, com os seguintes
pesos: 30% estratégia; 30% aplicação; 20% inovação; 20% impacto e
resultados.
Creative Data: Creative Data Enhancement
Os inscritos devem demonstrar claramente como a campanha criativa
foi melhorada através do uso de dados ou métodos orientados por
dados, incluindo personalização, interatividade e relevância. O
aprimoramento deve comprovadamente melhorar a experiência do
cliente e o resultado.
Creative Data: Use of Real-Time Data
Os inscritos devem demonstrar como a aplicação inovadora de dados,
criados ou usados em tempo real, forneceu conteúdo dinâmico e
possibilitou um relacionamento contínuo com o consumidor. Os inscritos
devem discutir claramente a relação de resposta em dados em tempo
real e a produção criativa, mostrando como os dados melhoraram a
experiência do consumidor tornando a criação mais relevante, oportuna
e personalizada.
Creative Data: Data Visualisation
Os inscritos devem demonstrar claramente uma visualização de dados
criativa única e mostrar como isto tornou as informações mais acessíveis,
mudou o comportamento do consumidor ou possibilitou a tomada de
decisão, ao mesmo tempo em que contribuiu para aprimorar a história
da marca. Inclui, entre outros: infográficos dinâmicos, estáticos,
interativos e tempo real.

Obrigatório
Apresentação Digital de Imagens
Altamente recomendável
(Opcional)
Vídeo Case
Opcional
Filme da Premiação
Imagem de Suporte Digital
Conteúdo de Suporte Digital
URL
Filme de Estudo de case privado
(Pharma apenas)

Creative Data: Creative Data Collection & Research
Os inscritos devem demonstrar como pesquisas orientadas pode dados
(incluindo pesquisa de mercado), obtenção e/ou fusão de dados foram
realizados para entregar um insight do consumidor original. Os inscritos
devem descrever como os processos, metodologias de pesquisa,
tecnologias e recursos selecionados influenciaram o resultado final. Se
houver pesquisa, os inscritos devem disponibilizar seu detalhamento
(primária/secundária).

DIGITAL CRAFT

Materiais

Os critérios considerados durante o julgamento serão
predominantemente a execução e a experiência.
Digital Craft: Interface & Navigation (UI)
Conteúdo que inclui, entre outros, sites, microsites, jogos, plataformas
interativas de aprendizagem, publicidade via e-mail, stunts digitais, edetailing, auxiliares de vendas interativos.

Obrigatório
Apresentação Digital de Imagens
URL

Digital Craft: User Experience (UX)
A reação emocional e comportamental a um produto ou serviço digital.

Altamente recomendável
(Opcional)
Filme Demo

Opcional
Filme da Premiação
Imagem de Suporte Digital
Conteúdo de Suporte Digital
Arquivos de AR/VR
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DIGITAL

Materiais

Os critérios considerados durante o julgamento serão
predominantemente a ideia, execução e resultados.
Digital: Platforms
Conteúdo para incluir, mas não restrito a, sites, microsites, jogos,
plataformas de aprendizado interativo, publicidade por email,
acrobacias digitais, detalhamento eletrônico, auxílios interativos de
vendas.

Obrigatório
Apresentação Digital de Imagens
URL
Altamente recomendável
(Opcional)
Filme Demo

Digital: Social & Influencer
Trabalho com o pensamento social em sua essência, alcance social e
uso criativo de redes sociais, incluindo, entre outros, sites de redes sociais, Opcional
Filme da Premiação
blogs, wikis, sites de compartilhamento de vídeo, serviços hospedados
Imagem de Suporte Digital
etc.
Conteúdo de Suporte Digital
Filme de Estudo de case privado
(Pharma apenas)

DIRECT

Materiais

Vários critérios serão considerados durante o julgamento e ponderados da
seguinte forma: 30% Idéia, 20% Estratégia, 20% Execução, 30% Impacto e
Resultados
Direct
Criatividade dirigida e reativa. Como insights e/ou dados foram usados
como parte da estratégia para engajar grupos específicos de públicos e
desenvolver relacionamentos com clientes, inspirando a ação e
produzindo resultados mensuráveis.

Obrigatório
Apresentação Digital de Imagens
Altamente recomendável
(Opcional)
Filme Demo

Opcional
Filme da Premiação
Imagem de Suporte Digital
Conteúdo de Suporte Digital
Filme de Estudo de case privado
(Pharma apenas)
URL

FILM

Materiais

Os critérios considerados durante o julgamento serão predominantemente
a ideia e a execução.
Cada execução constitui uma entrada e todas as execuções devem ter
sido executadas dentro do período de elegibilidade.
Os trabalhos que não estão em inglês devem ser legendados, para que
possam ser entendidos em inglês, exatamente como foram publicados ou
veiculados. Observe que a cópia não é permitida.
Film: Cinema, TV and Digital Film Content
Obrigatório
Comerciais de produtos/marcas e outros conteúdos voltados a
Filme
transmissões na televisão ou cinema, online, dispositivos móveis e ponto de
venda.
Opcional
URL
Arquivos de VR/AR
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FILM CRAFT

Materiais

Os critérios considerados durante o julgamento serão
predominantemente a ideia e a execução.
Cada execução constitui uma entrada e todas as execuções devem
ter sido executadas dentro do período de elegibilidade.
Os trabalhos que não estão em inglês devem ser legendados, para que
possam ser entendidos em inglês, exatamente como foram publicados
ou veiculados. Observe que a cópia não é permitida.
Film Craft: Animation & Visual Effects
Obrigatório
O uso e estética de animação e a criação de ambientes e outros
Filme
efeitos visuais de um filme. Serão aceitos todos os tipos de animação,
incluindo tradicional, stop-motion, gráfica, silhueta, animação 2D ou 3D.
O júri levará em conta excelência estética e técnica dos efeitos em si, Altamente recomendável
além de sua capacidade de transmitir informações sobre saúde de
(Opcional)
uma forma relevante.
Filme Demo
Film Craft: Production Design / Art Direction
Opcional
A estética do desenho de produção/direção de arte. Isto inclui o
Filme da Premiação
projeto cenográfico e montagens de locações, além do visual,
Arquivo de AR/VR
sensação e ambiente gerais da peça
URL
O júri levará em conta como a narrativa foi aprimorada pelo
gerenciamento artístico dos componentes visuais.
Film Craft: Cinematography
A qualidade e o efeito da cinematografia.
O estilo, escolhas artísticas, trabalho de câmera, técnicas cinemáticas,
composição de cena, iluminação e outros efeitos serão considerados.
Film Craft: Direction
A visão e realização da direção como um todo. O júri analisará a
tradução do brief criativo através da visão de um diretor e o sucesso na
execução desta visão. Isto inclui a forma como os elementos de
produção (incluindo escalação de elenco, projeto cenográfico, design
de som e cinematografia) foram usados para dar vida a esta visão.
Film Craft: Script
O roteiro do filme, como foi escrito. A análise do roteiro incluirá o
diálogo, narrações, descrição do cenário, movimento, ações e
expressões. O júri levará em conta o sucesso do roteiro ao entregar a
ideia criativa, além de sua eficácia na transmissão de informações de
saúde importantes.
Film Craft: Use of Music / Sound Design
O impacto e o sucesso de música original/licença e/ou o uso criativo
de design de som na publicidade em filme.
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INTEGRATED

Materiais

Os critérios considerados durante o julgamento serão
predominantemente a ideia, estratégia, execução e resultados.
Entradas relacionadas a mais de uma campanha (mesmo que
promovendo o mesmo produto / serviço) devem ser inseridas
separadamente.
Integrated Campaign
Trabalho criativo difundido através de três ou mais meios diferentes.
Todos os inscritos devem estar relacionados a uma única campanha.
Os inscritos relacionado a mais de uma campanha (mesmo que
promovendo o mesmo produto/serviço) devem ser inscritos
separadamente.

Obrigatório
Apresentação Digital de Imagens
Altamente recomendável
(Opcional)
Vídeo Case
Opcional
Filme da Premiação
Imagem de Suporte Digital
Conteúdo de Suporte Digital
Private Case Study Film (Pharma Only)

MOBILE

Materiais

Os critérios considerados durante o julgamento incluem: ideia,
execução, relevância da plataforma, impacto e resultados.
Mobile
Trabalho criativo que vive em ou é ativado por dispositivos digitais
móveis. Conteúdo que inclui, entre outros, aplicativos para dispositivos
móveis, redes sociais somente para dispositivos móveis (incluindo
aplicativos de vídeo e compartilhamento) jogos, plataformas interativas
de aprendizagem, utilidades de marca, stunts digitais, e-detailing e
auxiliares de vendas interativos.

Obrigatório
Apresentação Digital de Imagens

OUTDOOR

Materiais

Altamente recomendável
(Opcional)
Vídeo Case

Opcional
Os trabalhos inscritos neste meio devem ter sido feitos especificamente Filme da Premiação
para um dispositivo móvel.
Imagem de Suporte Digital
Conteúdo de Suporte Digital
Arquivos de AR/VR
Private Case Study Film (Pharma Only)

Outdoor : Standard
Obrigatório
Conteúdo criado para outdoors, pôsteres, pontos de ônibus, pôsteres
Prova Digital
em loja e ponto de venda. Outdoors digitais, sinalização, soluções para
estações de transporte e faixas.
Opcional
URL
Conteúdo de Suporte Digital
Outdoor : Ambient
Obrigatório
Publicidade exterior não padrão em formato livre que aproveita o use Apresentação Digital de Imagens
de espaços públicos, objetos e ambientes de uma maneira não
convencional. Incluindo, entre outros: soluções de pequena escala,
Altamente recomendável
montagens especiais, instalações, guerrilha, etc.
(Opcional)
Filme Demo
Opcional
Filme da Premiação
Imagem de Suporte Digital
Conteúdo de Suporte Digital
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PR

Materiais

Vários critérios serão considerados durante o julgamento e ponderados
da seguinte forma: 20% da ideia, 30% da estratégia, 20% da execução,
30% de impacto e resultados.
PR
Trabalho criativo que constrói confiança e cultiva relacionamentos com
terceiros credíveis utilizando principalmente táticas ou canais de mídia
ganha para influenciar o diálogo público e mudar percepções e
comportamentos de formas que protegem e melhoram a reputação e
os negócios de uma empresa ou marca com seus públicos-alvo.

Obrigatório
Apresentação Digital de Imagens
Altamente recomendável
(Opcional)
Vídeo Case
Opcional
Filme da Premiação
Imagem de Suporte Digital
Conteúdo de Suporte Digital
Private Case Study Film (Pharma Only)

PRINT & PUBLISHING

Materiais

Print & Publishing : Standard
Conteúdo voltado à mídia impressa, incluindo, entre outros: jornais,
jornais médicos e encartes.

Obrigatório
Prova Digital
Opcional
URL
Imagem de Suporte Digital

Print & Publishing : Collateral
Folders, folhetos, leave-behinds, materiais de venda personalizados,
detalhamentos, itens promocionais, lembretes de marca, calendários,
newsletters, relatórios anuais e comunicados de imprensa.

Obrigatório
Apresentação Digital de Imagens
Altamente recomendável
(Opcional)
Filme Demo
Opcional
URL
Imagem de Suporte Digital
Conteúdo de Suporte Digital

INDUSTRY CRAFT

Materiais

Os critérios considerados durante o julgamento serão
predominantemente a execução.
Para entradas impressas e externas padrão, cada execução constitui
uma entrada.
Para todas as entradas Outdoor & Print, todas as execuções devem ser
executadas dentro do período de elegibilidade.
Industry Craft: Art Direction
Industry Craft: Copywriting
Industry Craft: Illustration
Industry Craft: Photography
Industry Craft: Typography
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Obrigatório
Prova Digital
Altamente recomendável
(Opcional)
Filme Demo
Opcional
Filme da Premiação
Imagem de Suporte Digital
Conteúdo de Suporte Digital

RADIO & AUDIO

Materiais

Os critérios considerados durante o julgamento serão
predominantemente a ideia e a execução.
Cada execução constitui uma entrada e todas as execuções devem ter
sido executadas dentro do período de elegibilidade.
Radio & Audio
Obrigatório
Conteúdo feito para rádio, streaming de conteúdo de áudio e
Arquivo MP3 no idioma original
conteúdo de áudio para download. Os inscritos serão julgados com
base na abordagem criativa como um todo visando transformar uma
Opcional
ideia ou mensagem de marca em contexto de áudio que melhora a
URL
experiência do ouvinte e atende aos requisitos do brief e às normas
Conteúdo de Suporte Digital
regionais. Todos os aspectos do roteiro e do áudio serão considerados.

USE OF TECHNOLOGY

Materiais

Criteria considered will predominately be the idea, execution and results
of the technology on the brand, product or service.
Use of Technology
Celebra o uso criativo de tecnologia nova ou existente que foi
desenvolvida ou aproveitada para melhorar uma mensagem ou serviço
da marca. Incluindo tecnologia de marca, hardware e software
vestíveis, demonstrações digitais, serviços ou ferramentas digitais que
melhoram o estilo de vida ou o comportamento do usuário.
Observe que os inscritos não serão julgados pela tecnologia em sai,
como a tecnologia é usada para criar um impacto positivo sobre a
marca, produto ou serviço.

Obrigatório
Apresentação Digital de Imagens
Altamente recomendável
(Opcional)
Vídeo Case

Opcional
URL
Filme da Premiação
Imagem de Suporte Digital
Conteúdo de Suporte Digital
Private Case Study Film (Pharma Only)

PRODUCT INNOVATION

Materiais

Vários critérios serão considerados durante o julgamento e ponderados
da seguinte forma: Idéia de 40%, Execução de 40%, Forma e função,
Resultados de 20%.
Product Innovation
Produtos, dispositivos e serviços introduzidos por marcas e construídos
com a intenção de solucionar uma necessidade de comunicação. Os
inscritos podem estar relacionados a, entre outros, inovações que
ajudaram a solucionar um problema com o negócio ou o paciente para
uma marca de saúde, ou foram produzidas/desenvolvidas para dar
impulso a uma marca.

Obrigatório
Apresentação Digital de Imagens
Altamente recomendável
(Opcional)
Vídeo Case

Opcional
Filme da Premiação
URL
Imagem de Suporte Digital
Conteúdo de Suporte Digital
Private Case Study Film (Pharma Only)

74

Impact: Creative Effectiveness Lions
Os Creative Effectiveness Lions celebram o impacto mensurável da criatividade. Os inscritos deverão
demonstrar resultados no longo prazo, isto é, como o trabalho trouxe efeitos comerciais tangíveis,
foi fundamental para uma mudança cultural ou fez parte integral da realização do propósito da
marca.
•
•
•

Diversos critérios serão considerados no julgamento, com os seguintes pesos: 25% ideia; 25%
estratégia; 50% impacto e resultados.
A mesma peça pode ser inscrita até quatro vezes em Creative Effectiveness.
Para se qualificar, seu trabalho deve ter sido selecionado no Cannes Lions em 2017, 2018 ou 2019.

A. Creative Effectiveness
A01. Creative Effectiveness
Celebra o impacto mensurável do trabalho criativo. Os inscritos devem demonstrar
como o trabalho criativo produziu resultados comerciais tangíveis, foi fundamental
para a mudança cultural ou para atingir o propósito de uma marca.

Materiais

Obrigatório
Documento de Inscrição –
Inscrição Inicial (3 mil palavras)
Carta de Aprovação do Cliente
Apresentação Digital de
Imagens

A02. Creative Effectiveness for Charity/Non-profit
Celebra o impacto mensurável do trabalho criativo com uma finalidade social. Os
inscritos devem ser uma instituição de caridade, ONG ou órgão governamental, ou
marcas capazes de demonstrar que trabalharam em parceria com uma ONG. Os
Opcional
inscritos devem explicar como a campanha produziu resultados tangíveis, foi
URL
fundamental para a mudança cultural ou para atingir o propósito de uma marca. Appendix
A03. Multi-market Creative Effectiveness
Celebra o impacto mensurável do trabalho criativo em diferentes mercados. Os
inscritos deverão demonstrar como a campanha criada para diversos mercados (3
no mínimo) produziu resultados comerciais tangíveis, foi fundamental para a
mudança cultural ou para atingir o propósito de uma marca.
A04. Collaborative Creative Effectiveness
Celebra o impacto mensurável do trabalho criativo que é resultado de uma
colaboração entre clientes e agências, ou entre múltiplas agências que
trabalharam juntas para atingir um objetivo comercial. Os inscritos deverão
demonstrar como a colaboração produziu resultados comerciais tangíveis e foi
fundamental para a mudança cultural ou para atingir o propósito de uma marca.
A05. Long-term Creative Effectiveness
Celebra o impacto do trabalho criativo no longo prazo. Os inscritos deverão
demonstrar como uma campanha duradoura produziu resultados comerciais
tangíveis, foi fundamental para a mudança cultural ou para atingir o propósito de
uma marca. Os inscritos nesta categoria devem mostrar resultados ao longo de
vários anos.
As inscrições nesta categoria devem demonstrar eficácia ao longo de vários anos.
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B. Culture & Context

Materiais

Trabalho que é trazido através de idéias culturais dentro de um contexto regional.
B01. Local Brand
Campanhas para marcas distribuídas em um único local ou mercado que
repercutiram com um público específico.
B02. Challenger Brand
Celebrando o sucesso de trabalhos revolucionários e capazes de mudar o jogo
para uma marca aspirante que inovam em sua forma de pensar e criar para
questionar os padrões convencionais.

Obrigatório
Documento de Inscrição Inscrição
Inicial (3 mil palavras)
Carta de Aprovação do Cliente
Apresentação Digital de Imagens

Opcional
B03. Single-market Campaign
URL
Campanhas exibidas ou realizadas em um único país / região / mercado. Os
Appendix
inscritos devem descrever como a campanha foi criada visando aquele mercado
específico.
B04. Social Behaviour
Trabalho inspirado por um público / comunidade específico, baseado em
comportamentos sociais identificáveis.
B05. Cultural Insight
Trabalho inspirado por uma visão cultural específica decorrente das idéias,
costumes, valores e estilos de vida encontrados em uma região ou
localização específica.
B06. Breakthrough on a Budget
Uso estratégico e criativo de orçamentos e/ou recursos modestos para criar o
maior impacto possível.
B07. Corporate Purpose & Social Responsibility
Trabalho orientado a objetivos / ativismo de marca que aborda questões sociais,
éticas e ambientais. As inscrições devem demonstrar como o objetivo da marca
criou valor e impactou as comunidades, conectando os clientes à cultura.

76

Innovation: Innovation Lions
Os Innovation Lions premiam inovações, tecnologia e formas de resolver problemas revolucionárias.
Soluções tecnológicas independentes, incluindo ferramentas, produtos, modelos, plataformas e
outras formas de tecnologia de publicidade também serão reconhecidas, além de campanhas
criativas que utilizam a nova tecnologia.
•
•
•
•

A tecnologia inscrita deve estar em estágio de protótipo/pré-produção. Ideias/conceitos em fase de
pré-desenvolvimento não se qualificam.
Os inscritos devem estar preparados para demonstrar a tecnologia por completo.
A mesma peça só pode ser inscrita uma vez em Innovation.
A primeira rodada de julgamento será realizada antes do Festival e os projetos selecionados serão
convidados a apresentar seu trabalho ao vivo ao júri durante o Cannes Lions 2020 (22 a 26 de junho).
Os participantes selecionados serão contatados no início de junho.
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INNOVATION

Materiais

A01. Early Stage Technology
Os inscritos nesta categoria ainda estão na fase de testes, protótipo e versão
beta de sua criação. Eles podem ainda estar atraindo financiamento ou
operando somente a uma fração de sua escala prevista. Mesmo assim, os
inscritos devem estar em estado demonstrável na fase de apresentação.
Simples conceitos não serão permitidos.

Obrigatório
Apresentação Digital de
Imagens

A02. Innovative Technology
Soluções tecnológicas independentes não associadas a uma marca ou
campanha criativa. A definição de ‘Inovação’ para os fins desta seção é uma
tecnologia revolucionária não alinhada a uma marca, ou soluções que
promovam, enriqueçam ou melhorem. A categoria de Tecnologia Inovadora
também reconhecerá, entre outros, tecnologias orientadas por dados,
plataformas, ferramentas, modelos, programas, hardware, software, produtos e
soluções sob medida inovadores.
A03. Applied Innovation
Soluções inovadoras associadas a uma marca ou campanha criativa. A
definição de ‘Inovação’ para os fins desta seção é ideias revolucionárias
alinhadas a uma marca e métodos inovadores que buscam soluções para
problemas da marca. Os inscritos podem estar relacionados a, entre outros,
inovações que ajudaram a resolver um problema de para uma marca ou foram
produzidas/desenvolvidas para impulsionar uma marca.
A04. Scalable Innovation
Os inscritos nessa categoria focarão em uma inovação ou campanha criativa
aprimorada por uma nova tecnologia ou ideias inovadoras. Os inscritos devem
descrever como a inovação extrapolou seus objetivos e metas originais para
alçar novos voos.
Você pode ter se inscrito no Innovation Lions em anos anteriores, mas deve mostrar uma melhora considerável
em sua inovação desde suas inscrições anteriores.

A05. Brand Strategy & Experience
Soluções estratégicas inovadoras para os desafios da marca que têm um
impacto tangível na experiência do cliente. As inscrições devem demonstrar
como o posicionamento da marca foi alcançado através do lançamento de
um novo produto / serviço, experiência do cliente ou modelo de
relacionamento como parte de uma campanha de comunicação com marca.
A06. Product Innovation
Produtos criados e desenvolvidos em resposta a um desafio do negócio ou
consumidor. Os inscritos podem estar preocupados com, entre outras coisas,
produtos voltados a soluções, impacto social, experiência de consumo,
integração de tecnologia no cotidiano e sustentabilidade. Os inscritos devem
estar em estado demonstrável na fase de apresentação. Simples conceitos não
serão permitidos.
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Altamente recomendável
(Opcional)
Vídeo Case
Opcional
URL
Filme da Premiação
Imagem de Suporte Digital
Conteúdo de Suporte Digital

Reach: Creative Data Lions
Os Creative Data Lions celebram a interação entre ideias e informações. Os inscritos nas categorias
Creative Data devem demonstrar claramente como a execução/campanha foi aprimorada ou
orientada pelo uso, interpretação, análise ou aplicação criativa de dados. O uso criativo de dados
deve estar no centro da ideia e os resultados/impacto devem ser claros e robustos.
• Diversos critérios serão considerados no julgamento, com os seguintes pesos: 30% estratégia; 30%
aplicação; 20% inovação; 20% impacto e resultados.
• Não há um limite de vezes em que uma peça pode ser inscrita em Creative Data.

A. Creative Data

Materiais

A01. Data-enhanced Creativity
Compulsory
Campanhas criativas aprimoradas através do uso de dados ou métodos
Digital Presentation Image
orientados por dados, incluindo, entre outros, personalização e
interatividade. A melhoria deve aprimorar claramente tanto a experiência
Highly Recommended (Optional)
do cliente como o resultado da campanha.
Case Study Film
A02. Data-driven Targeting
Optional
O uso ou interpretação criativa de dados para definir o público-alvo. Os
inscritos devem demonstrar como os dados contribuíram para a definição URL
programática do público-alvo ou forneceram uma visão quantitativa que Award Show Film
Digital Supporting Image
ajudou a definir o alvo, mensagem da marca ou canal, permitiu uma
melhor personalização ou elevou a posição de uma marca no mercado. Digital Supporting Content
A03. Data-driven Consumer Product
Produtos físicos ou digitais criados usando dados e pesquisa. Os inscritos
devem mostrar como os dados contribuíram para o desenvolvimento do
produto e como o produto atingiu os objetivos comerciais do cliente e
obteve uma melhor compreensão do consumidor através de pesquisas e
dados de vendas, incluindo quaisquer melhorias ao produto devido ao uso
de dados.
A04. Data Storytelling
Campanhas em que os dados contribuíram para narrativas bem-sucedidas
de marca/consumidor. Os inscritos deverão mostrar como a narrativa foi
desenvolvida através do uso de dados para estimular um engajamento
significativo do consumidor ou como mensagens criadas a partir de dados
foram apresentadas para fornecer uma narrativa de marca forte. Incluindo
jornalismo de dados.
A05. Data Visualisation
Visualizações customizadas de dados complexos que comunicam
informações de maneira clara e eficiente aos consumidores de uma forma
que resulte em uma mudança de comportamento. Incluindo infográficos
dinâmicos, estáticos, interativos e tempo real; e visualizações offline, como
instalações visuais e ativações.
A06. Data Technology
Incluindo, entre outros, modelos, ferramentas, plataformas, aplicativos e
algoritmos. Os inscritos devem demonstrar como a aplicação ou invenção
da tecnologia de dados inovadora aprimorou a mensagem criativa. Você
deve ilustrar claramente como a tecnologia de dados melhorou a
campanha, incluindo um detalhamento do público-alvo, mensagem,
canais e entrega.
A07. Use of Real-time Data
Dados criados ou usados em tempo real que fornecem conteúdo dinâmico
ou possibilitam uma relação contínua com o consumidor. Os inscritos devem
discutir claramente a relação de resposta entre os dados em tempo real e o
resultado criativo, mostrando como os dados melhoraram a experiência do
consumidor tornando a criação mais relevante, oportuna ou personalizada.
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A08. Social Data & Insight
A interpretação criativa de dados gerados especificamente a partir de
mídias sociais para atingir, envolver ou desenvolver uma relação com um
público ou comunidade específicos. Insights obtidos através do uso
estratégico de dados de mídias sociais e métodos de targeting serão
considerados.
A09. Creative Data Collection & Research
Pesquisa orientada por dados (incluindo pesquisa de mercado), obtenção
de dados e/ou agregação de dados realizados para entregar uma
campanha ou estratégia de clientes mais forte. Os inscritos devem
descrever minuciosamente como os processos, metodologias de pesquisa,
tecnologias, canais e/ou recursos selecionados influenciaram o resultado
geral.
A10. Data Integration
Os inscritos nesta categoria devem demonstrar claramente como fluxos
diferentes de dados foram integrados para fornecer novos insights, desde o
planejamento até a entrega de uma campanha ou estratégia de cliente.
Incluindo, entre outros, coleta de dados, fusão, integração de dados
através de tecnologia a partir de várias fontes e fluxos conectados de
dados.
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Reach: Creative Strategy Lions
Os Creative Strategy Lions celebram a ideia por trás da ideia, como o planejamento estratégico é
capaz de redefinir uma marca, reinventar seu negócio e influenciar consumidores ou a cultura mais
ampla. O júri premiará a interpretação excepcional do desafio do negócio/marca, o pensamento
inovador e a solução de problemas transformadora que levam a uma estratégia criativa interessante.
• Diversos critérios serão considerados no julgamento, com os seguintes pesos: 30% interpretação do
desafio do negócio/marca, 30% insight / pensamento inovador 20%, ideia criativa 20%, resultados.
• Não há um limite de vezes em que uma peça pode ser inscrita em Creative Strategy. Entretanto, a
mesma peça só pode ser inscrita uma vez em ‘A. Sectors’.
•Para Creative Strategy Lions as datas de elegibilidade são de 1 de março de 2017 a 30 de abril de
2020, onde a estratégia em julgamento foi implementada pela primeira vez dentro do período de
elegibilidade.

A. Creative Strategy: Sectors

Materiais

O mesmo trabalho só pode ser inscrito uma vez nesta seção.
A01. Food & Drink
Todos os alimentos e bebidas, produtos de beleza, produtos de limpeza, outros
produtos de uso doméstico, outros FMCG.

Obrigatório
Apresentação em PDF
Altamente recomendável (Opcional)
Vídeo Case

Todas as entradas de fast food devem entrar A06. Retail

A02. Other FMCG
Beleza, produtos de limpeza, outros artigos domésticos, outros FMCG.
A03. Healthcare
Produtos farmacêuticos, bem-estar e medicamentos de venda livre.

Opcional
URL
Filme da Premiação
Imagem de Suporte Digital
Conteúdo de Suporte Digital
Appendix

A04. Consumer Durables
Tecnologia, mobília e iluminação, brinquedos, moda, eletrodomésticos, outros
bens duráveis.
A05. Automotive
Veículos, outros produtos automotivos.
A06. Retail
Varejo, e-commerce, restaurantes, fast-food.
A07. Travel / Leisure
viagens, turismo, transporte; Eventos ao vivo, museus & galerias, apostas,
esportes, jogos, outras atividades recreativas.
A08. Media / Entertainment
Música, cinema, televisão, publicações & mídia, livros, notícias, plataformas
digitais, outras mídias.
A09. Consumer Services / Business to Business
Jurídico, financeiro, tecnologia B2B, consultorias & serviços profissionais, outros
serviços de negócios, comunicação interna & corporativa Financeiro & seguros,
telecomunicações, educação particular, veterinária, energia, outros serviços ao
consumidor.
A10. Not-for-profit / Charity/ Government
Governo, informações públicas, outras atividades sem fins lucrativos, militar,
caridades, ONGs.
Todo o trabalho de CSR deve ser inserido no setor relevante e / ou na categoria Objetivo Corporativo e
Responsabilidade Social em Cultura e Contexto.
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B. Insights & Research

Materiais

B01. Data & Analytics
Obrigatório
Estratégia inspirada por análises e interpretação criteriosas de dados,
Apresentação em PDF
revelando um problema/oportunidade clara de negócios. Incluindo o uso de
ciência de dados, pesquisa encomendada, dados comportamentais online, Altamente recomendável
análise estatística, informações de vendas, first-party data do consumidor,
(Opcional)
etc.
Vídeo Case
B02. Audience Insight
Como o entendimento aprofundado de um público/grupo de consumidores Opcional
URL
teve um efeito transformador no negócio. Trabalhos que demonstram a
aplicação de ciências comportamentais em relação à construção e criação Filme da Premiação
de um perfil de público. Incluindo, entre outros, economia comportamental, Imagem de Suporte Digital
Conteúdo de Suporte Digital
insight do consumidor, social listening, tendências culturais, etnografia,
Appendix
mapeamento de experiências, neurociência, etc.

C. Challenges & Breakthroughs

Materiais

C01. Challenger Brand Strategy
Celebrando o sucesso de trabalhos revolucionários e capazes de mudar o jogo
para uma marca aspirante que inovam em sua forma de pensar e criar para
questionar os padrões convencionais. Descreva o pensamento estratégico
principal e seu efeito positivo no valor da marca desafiando narrativas dominantes
convencionais em sua categoria.
C02. Breakthrough on a Budget
Uso criativo de orçamentos e/ou recursos modestos para criar o maior impacto
possível. Como um insight original, gasto inteligente e pensamento estratégico
determinante resolveu um problema do negócio apesar dos recursos limitados.

Obrigatório
Apresentação em PDF
Altamente recomendável
(Opcional)
Vídeo Case

Opcional
URL
Filme da Premiação
Imagem de Suporte Digital
Conteúdo de Suporte Digital
C03. Multi-market Strategy
Appendix
Tradução bem-sucedida e integração de estratégias em diversos mercados.
Como uma estratégia mundial foi aplicada a mercados específicos para estimular
resultados comerciais tangíveis ou atingir o propósito de uma marca.
Os inscritos devem identificar pelo menos três países/regiões nos quais a estratégia foi aplicada.

C04. Long-term Strategy
Celebrando a criatividade da estratégia de longo prazo. Como uma estratégia de
longo prazo foi fundamental para atingir o propósito de uma marca, estimular o
engajamento e moldar a identidade da marca.
Os inscritos nesta categoria devem demonstrar o planejamento estratégico ao longo de três ou mais anos.

C05. Corporate Purpose & Social Responsibility Novo
Trabalho orientado a objetivos / ativismo de marca que aborda questões sociais,
éticas e ambientais. As inscrições devem demonstrar como o objetivo da marca
criou valor e impactou as comunidades, conectando os clientes à cultura.
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D. Partnerships & Perspectives

Materiais

D01. Brave Brands
Premiando a coragem de marcas/clientes, incluindo o pensamento inovador em
relação ao brief do cliente. Os inscritos devem demonstrar como os riscos
assumidos valeram a pena para o cliente – correr um risco e/ou ter mente aberta
levou a um melhor resultado / retorno sobre o investimento.

Obrigatório
Apresentação em PDF

D02. Collaboration
Celebrando a intersecção entre a agência e/ou mídia e/ou marca. Foco na
existência de um entendimento compartilhado da marca e relação próxima de
trabalho para atingir os melhores resultados possíveis.

E. Excellence in Creative Strategy

Altamente recomendável
(Opcional)
Vídeo Case
Opcional
URL
Filme da Premiação
Imagem de Suporte Digital
Conteúdo de Suporte Digital
Appendix

Materiais

As entradas aqui devem mostrar visão estratégica, planejamento e
execução como parte de uma campanha de comunicação de marca.
E01. Products / Services
Obrigatório
Integração de um produto/proposta nova ou desenvolvida para resolver Apresentação em PDF
um problema, evoluir um negócio, melhorar a experiência do usuário ou
aumentar a base de clientes. Os inscritos devem fornecer um
Altamente recomendável (Opcional)
detalhamento de como o produto/proposta foi concebido,
Vídeo Case
implementado e uma análise de seu impacto final.
Opcional
E02. Experience & Relationship Models
URL
Iniciativas criativas de experiência do cliente que fortalecem o
relacionamento com os clientes, criando jornadas contínuas entre pontos Filme da Premiação
de contato digitais e físicos e / ou oferecem novas rotas de engajamento Imagem de Suporte Digital
Conteúdo de Suporte Digital
entre marca e consumidor.
Appendix
E03. Brand Strategy
Premiando o posicionamento estratégico central de uma marca. Como a
proposta de valor, missão, narrativa e posicionamento da marca foram
atingidos e resultaram em interesse renovado, maior afinidade pela merca
e sucesso comercial.

83

Reach: Direct Lions
Os Direct Lions celebram a criatividade dirigida orientada por resposta. Os inscritos deverão
demonstrar como insights e/ou dados foram usados como parte da estratégia para engajar públicos
específicos e desenvolver relacionamentos com clientes, inspirando a ação e produzindo resultados
mensuráveis.
• Diversos critérios serão considerados no julgamento, com os seguintes pesos: 30% ideia; 20%
estratégia; 20% execução; 30% impacto e resultados.
• A mesma peça pode ser inscrita até quatro vezes em Direct. Entretanto, a mesma peça só pode ser
inscrita uma vez em ‘A. Direct: Sectors’.

Direct: Sectors

Materiais

O mesmo trabalho só pode ser inscrito uma vez nesta seção.
A01. Food & Drink Novo
Todos os alimentos e bebidas, produtos de beleza, produtos de limpeza, outros
produtos de uso doméstico, outros FMCG.

Obrigatório
Apresentação Digital de
Imagens

Todas as entradas de fast food devem entrar A06. Retail

Altamente recomendável
(Opcional)
Vídeo Case

A02. Other FMCG
Beleza, produtos de limpeza, outros artigos domésticos, outros FMCG.
A03. Healthcare
Produtos farmacêuticos, bem-estar e medicamentos de venda livre.
A04. Consumer Durables
Tecnologia, mobília e iluminação, brinquedos, moda, eletrodomésticos, outros bens
duráveis.
A05. Automotive
Veículos, outros produtos automotivos.
A06. Retail Novo
Varejo, e-commerce, restaurantes, fast-food.
A07. Travel / Leisure
viagens, turismo, transporte; Eventos ao vivo, museus & galerias, apostas, esportes,
jogos, outras atividades recreativas.
A08. Media / Entertainment
Música, cinema, televisão, publicações & mídia, livros, notícias, plataformas digitais,
outras mídias.
A09. Consumer Services / Business to Business
Jurídico, financeiro, tecnologia B2B, consultorias & serviços profissionais, outros
serviços de negócios, comunicação interna & corporativa Financeiro & seguros,
telecomunicações, educação particular, veterinária, energia, outros serviços ao
consumidor.
A10. Not-for-profit / Charity/ Government
Governo, informações públicas, outras atividades sem fins lucrativos, militar,
caridades, ONGs.
Todo o trabalho de CSR deve ser inserido no setor relevante e / ou na categoria Objetivo Corporativo e
Responsabilidade Social em Cultura e Contexto.
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Opcional
URL
Filme da Premiação
Imagem de Suporte Digital
Conteúdo de Suporte Digital

Channels

Materiais

Trabalhos nesta categoria serão julgados com base em como o canal foi
utilizado como peça de comunicação direta para uma marca.
B01. Mailing / Programmatic Mail
Celebrando campanhas de mala direta e programática. As entradas
nessa categoria devem demonstrar eficiência na tecnologia e nos
processos utilizados, posicionamento efetivo e evidência de resultados.
Por favor, enviar amostras físicas para a apreciação do júri.

B02. Use of Ambient Media: Small Scale
Material promocional impresso não feito para envio, incluindo itens em
bares & restaurantes e todos os outros itens portáteis (ou de tamanho
equivalente).

Obrigatório
Apresentação Digital de
Imagens
Altamente recomendável
(Opcional)
Vídeo Case
Conteúdo de Suporte Fisico

Opcional
URL
Filme da Premiação
‘Pequena Escala’ refere-se ao tamanho físico do item ambiental, não à escala de distribuição.
Imagem de Suporte Digital
Conteúdo de Suporte Digital
B03. Use of Ambient Media: Large Scale
Obrigatório
Mídia não tradicional, incluindo stunts de resposta direta, equipes de rua, Apresentação Digital de
eventos de resposta direta, mídia exterior/ambiental e outros meios que
Imagens
encorajam a interação direta e buscam uma resposta mensurável.
Altamente recomendável
Grande Escala’ refere-se ao tamanho físico do item ambiental, não à escala de distribuição.
(Opcional)
Vídeo Case
B04. Use of Broadcast
Campanhas diretas usando cinema, TV ou rádio. Os inscritos devem
Opcional
comprovar como o meio escolhido direcionou os outros elementos diretos URL
na campanha.
Filme da Premiação
B05. Use of Print / Outdoor
Imagem de Suporte Digital
Campanhas diretas usando mídia impressa ou exterior. Os inscritos devem Conteúdo de Suporte Digital
comprovar como o meio escolhido orientou os outros elementos diretos na
campanha. Incluindo, entre outros, jornais, revistas, encartes, outdoors
tradicionais ou painéis publicitários, abrigos de ônibus ou anúncios em
meios de transporte usando espaço publicitário tradicional.
Mídia exterior ampliada deve ser inscrita em B03. Use of Ambient Media: Large Scale
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C. Data & Technology

Materiais

Trabalhos nestas categorias devem demonstrar como uma campanha direta foi
melhorada ou orientada pelo uso criativo de dados ou tecnologia que
melhoraram a experiência do cliente e levaram a resultados comerciais
mensuráveis.
C01. Data-driven direct Strategy
Os inscritos nesta categoria devem mostrar como a aplicação de dados e
insights formou a base de uma estratégia de campanha direta. Os inscritos
também devem fornecer evidências de como sua estratégia orientada por
dados ajudou a determinar o comportamento e a segmentação dos clientes, o
que acabou resultando em atividades de marketing direto bem-sucedidas.

Obrigatório
Apresentação Digital de Imagens
Altamente recomendável
(Opcional)
Vídeo Case

C02. Data-driven Targeting
Opcional
Os inscritos nesta categoria devem demonstrar claramente como a
URL
interpretação e análise de dados foi usada para construir uma comunicação
Filme da Premiação
dirigida a um público específico. Os inscritos também devem mostrar como os
Imagem de Suporte Digital
dados ajudaram a definir o público-alvo e a forma de mensagem, permitindo
Conteúdo de Suporte Digital
melhor personalização dentro de uma campanha direta.
C03. Use of Real-time Data
Os inscritos nesta categoria devem ilustrar como os dados estimularam a
criatividade com um público ou foram utilizados para promover uma relação
contínua com o cliente. Os inscritos devem demonstrar claramente como o uso
de dados em tempo real levou a resultados significativos e mensuráveis.
C04. New Realities & Voice-Activation
Aplicação criativa de realidade aumentada, realidade virtual, realidade mista e
tecnologia de voz. Incluindo, entre outros, IA (inteligência artificial), sistemas
imersivos, gaming, mapeamento de vídeo e assistentes ativados por voz.
C05. Digital Installations & Interactive Screens
Experiências digitais imersivas que são montadas para engajar e fortalecer
relacionamentos com consumidores. Incluindo PDV, instalações temporárias,
cadeiras de movimento, experiências multitela e multidimensionais, uso de GPS,
NFC, rádio e tecnologia de reconhecimento facial.
C06. Use of Other Technology
Outras tecnologias, incluindo produção de anúncios, anúncios dinâmicos e
técnicas de otimização criativa.
C07. Gaming Novo
Celebrando o uso de jogos e jogos para atingir efetivamente um público
específico. As inscrições devem demonstrar como o canal de jogo / jogo
escolhido gerou engajamento e provocou uma resposta do mercado-alvo. Isso
pode incluir, entre outros, jogos on-line, jogos para celular, tokens de simulação,
quebra-cabeças etc.
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D. Digital & Social

Materiais

Trabalhos nestas categorias serão julgados com base em como as mídias e técnicas
sociais e digitais foram usadas como parte da comunicação direta para uma marca.
D01. Use of Digital Platforms
Plataformas online ou tecnologias relacionadas que aproveitam o ambiente digital
em uma campanha promocional. Incluindo, entre outros, sites, microsites, jogos,
mecanismos de busca, banners com anúncios e envio de mensagens instantâneas..

Obrigatório
Apresentação Digital de
Imagens
URL

Campanhas conduzidas em mídias sociais devem ser inscritas em D03, D04 e D05.

Altamente recomendável
(Opcional)
Vídeo Case

D02. Use of Mobile
Os inscritos nesta categoria devem apresentar comunicação dirigida a um público
com um chamado à ação ou mecanismo de resposta claramente identificáveis
disponibilizados através de dispositivos móveis/portáteis como telefones celulares e
tecnologia móvel.

Opcional
Filme da Premiação
Imagem de Suporte Digital
Conteúdo de Suporte Digital
D03. Use of Social Platforms
Arquivos de AR/VR
Campanhas de marketing direto que usam sites de redes sociais, blogs, wikis, sites de
compartilhamento de vídeos, serviços de hospedagem, etc., para criar e/ou
melhorar as relações com a comunidade / os consumidores.
D04. Real-time Response
Atividade em mídias sociais dirigida a um público que utiliza plataformas sociais para
reagir a acontecimentos do mundo, relações públicas e outras atividades do mundo
real em tempo real de forma imediata e significativa, levando ao compartilhamento
em mídias sociais e suscitando uma resposta mensurável.
D05. Co-creation & User Generated Content
Atividade em mídias sociais pensada para estimular a comunidade/base de fãs a
contribuir ou colaborar com uma iniciativa da marca através de um chamado à
ação claro. O engajamento pode ter como finalidade agregar valor no longo prazo
através de interação colaborativa.

E. Excellence in Direct

Materiais

E01. Copywriting
Obrigatório
Uma campanha ou comunicação individual que apresenta habilidade em redação Apresentação Digital de
excelente que levou a uma resposta bem-sucedida e mensurável.
Imagens
E02. Art Direction / Design
Uma campanha ou comunicação individual que apresenta direção de arte
excelente que levou a uma resposta bem-sucedida e mensurável.

Altamente recomendável
(Opcional)
Vídeo Case

E03. Experience Design
Opcional
Uma campanha ou comunicação individual que apresenta um design de
URL
experiência do consumidor excelente que levou a uma resposta bem-sucedida e
Filme da Premiação
mensurável.
Imagem de Suporte Digital
E04. Launch / Re-launch
Conteúdo
de Suporte Digital
Campanhas de marketing direto criadas para lançar ou relançar um produto ou
serviço no mercado. Incluindo trabalhos que visam a captação de novos clientes
ou recuperar antigos clientes.
E05. Personalised Campaigns
Campanhas dinâmicas baseadas em dados e insights do consumidor. Incluindo
conteúdo de sites, vídeos, e-mails, redes sociais e blogs. Você deve demonstrar
como a campanha enriqueceu a experiência do usuário estimulando o
engajamento e conquistando resultados.
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F. Culture & Context

Materiais

Trabalho que é trazido através de idéias culturais dentro de um contexto regional.
Se você estiver enviando uma série de filmes, faça o upload de todas as execuções em um único arquivo de vídeo
com slates indicando início da próxima execução.

F01. Local Brand Novo
ampanhas para marcas distribuídas em um único local ou mercado que
repercutiram com um público específico.

F02. Challenger Brand Novo
Celebrando o sucesso de trabalhos revolucionários e capazes de mudar o jogo
para uma marca aspirante que inovam em sua forma de pensar e criar para
questionar os padrões convencionais.

Obrigatório
Apresentação Digital de
Imagens
Altamente recomendável
(Opcional)
Vídeo Case

Opcional
URL
F03. Single-market Campaign Novo
Filme da Premiação
Campanhas exibidas ou realizadas em um único país / região / mercado. Os
inscritos devem descrever como a campanha foi criada visando aquele mercado Imagem de Suporte Digital
Conteúdo de Suporte Digital
específico.
F04. Social Behaviour Novo
Trabalho inspirado por um público / comunidade específico, baseado em
comportamentos sociais identificáveis.
F05. Cultural Insight Novo
Trabalho inspirado por uma visão cultural específica decorrente das idéias,
costumes, valores e estilos de vida encontrados em uma região ou
localização específica.
F06. Breakthrough on a Budget Novo
Uso estratégico e criativo de orçamentos e/ou recursos modestos para criar o
maior impacto possível.
F07. Corporate Purpose & Social Responsibility Novo
Trabalho orientado a objetivos / ativismo de marca que aborda questões sociais,
éticas e ambientais. As inscrições devem demonstrar como o objetivo da marca
criou valor e impactou as comunidades, conectando os clientes à cultura.
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Reach: Media Lions
Os Media Lions celebram o contexto da criatividade. Os inscritos deverão demonstrar a
implementação criativa de ideias através do uso de mídias. Isto é, um trabalho que é aprimorado e
amplificado por uma estratégia de canal revolucionária para produzir resultados mensuráveis.
• Diversos critérios serão considerados no julgamento, com os seguintes pesos: 30% insight e ideia, 20%
estratégia e targeting; 20% execução; 30% impacto e resultados.
• A mesma peça pode ser inscrita até quatro vezes em Media. Entretanto, a mesma peça só pode ser
inscrita uma vez em ‘A. Media: Sectors’.

A. Media: Sectors

Materiais

O mesmo trabalho só pode ser inscrito uma vez nesta seção.
A01. Food & Drink Novo
Todos os alimentos e bebidas, produtos de beleza, produtos de limpeza,
outros produtos de uso doméstico, outros FMCG.

Obrigatório
Apresentação Digital de
Imagens

Todas as entradas de fast food devem entrar A06. Retail

Altamente recomendável
(Opcional)
Vídeo Case

A02. Other FMCG
Beleza, produtos de limpeza, outros artigos domésticos, outros FMCG.
A03. Healthcare
Produtos farmacêuticos, bem-estar e medicamentos de venda livre.
A04. Consumer Durables
Tecnologia, mobília e iluminação, brinquedos, moda, eletrodomésticos,
outros bens duráveis.
A05. Automotive
Veículos, outros produtos automotivos.
A06. Retail Novo
Varejo, e-commerce, restaurantes, fast-food.
A07. Travel / Leisure
viagens, turismo, transporte; Eventos ao vivo, museus & galerias, apostas,
esportes, jogos, outras atividades recreativas.
A08. Media / Entertainment
Música, cinema, televisão, publicações & mídia, livros, notícias, plataformas
digitais, outras mídias.
A09. Consumer Services / Business to Business
Jurídico, financeiro, tecnologia B2B, consultorias & serviços profissionais,
outros serviços de negócios, comunicação interna & corporativa Financeiro
& seguros, telecomunicações, educação particular, veterinária, energia,
outros serviços ao consumidor.
A10. Not-for-profit / Charity/ Government
Governo, informações públicas, outras atividades sem fins lucrativos, militar,
caridades, ONGs.
Todo o trabalho de CSR deve ser inserido no setor relevante e / ou na categoria Objetivo Corporativo e
Responsabilidade Social em Cultura e Contexto.
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Opcional
URL
Filme da Premiação
Imagem de Suporte Digital
Conteúdo de Suporte Digital

B. Channels

Materiais

Trabalhos nestas categorias serão julgados especificamente com base na
criatividade e inovação dentro de um canal como um meio
B01. Use of TV & Other Screens
Incluindo TV, plataformas de vídeo on-demand (VOD) e outros provedores de
serviços online. Telas além da TV incluem, entre outras, telas que exigem interação
com o consumidor, por exemplo, telas sensíveis ao toque e telas interativas.
B02. Use of Audio Platforms
Incluindo rádio, podcasts e outras tecnologias de áudio.
B03. Use of Print / Outdoor
Incluindo, entre outros, jornais, revistas, encartes e diários de negócios. Canais de
mídia exterior incluem outdoors tradicionais ou espaços publicitários, abrigos de
ônibus e publicidade em meios de transporte usando espaço publicitário padrão.
B04. Use of Ambient Media: Small Scale
Material promocional impresso não feito para envio, incluindo itens físicos
pequenos ou portáteis (ou de tamanho equivalente).
‘Pequena Escala’ refere-se ao tamanho físico do item ambiental, não à escala de distribuição.

B05. Use of Ambient Media: Large Scale
Mídia exterior/outdoors não tradicionais, incluindo espaços 3D e em formato não
convencional, catracas, sinalização, empenas, outdoors digitais, adesivos de
vitrine, envelopamento de prédios, banners de helicópteros e outras execuções
que utilizam um espaço ou característica permanente.
‘Grande Escala’ refere-se ao tamanho físico do item ambiental, não à escala de distribuição.
B06. Use of Events
Incluindo espetáculos ao vivo, festivais, shows, eventos esportivos, patrocínio de
eventos, etc.
A mesma inscrição não pode ser submetida nas categorias B06. Uso de Eventos e B07. Uso de Stunts.

B07. Use of Stunts
Incluindo marketing de guerrilha, stunts e pequena e grande escala, eventos
experimentais únicos, etc.

Obrigatório
Apresentação Digital de
Imagens
Altamente recomendável
(Opcional)
Vídeo Case
Opcional
URL
Filme da Premiação
Imagem de Suporte Digital
Conteúdo de Suporte Digital

Obrigatório
Apresentação Digital de Imagens
Altamente recomendável
(Opcional)
Vídeo Case
Material Fisico de suporte
Opcional
URL
Filme da Premiação
Imagem de Suporte Digital
Conteúdo de Suporte Digital
Obrigatório
Apresentação Digital de Imagens
Altamente recomendável
(Opcional)
Vídeo Case
Opcional
URL
Filme da Premiação
Imagem de Suporte Digital
Conteúdo de Suporte Digital

A mesma inscrição não pode ser submetida nas categorias B06. Uso de Eventos e B07. Uso de Stunts

Obrigatório
Apresentação Digital de Imagens
Altamente recomendável
(Opcional)
Vídeo Case
Campanhas lideradas por mídias sociais devem ser inscritas na categoria B10. Uso de Plataformas Sociais.
Opcional
B09. Use of Mobile
URL
Tecnologia móvel, incluindo smartphones, tablets, Bluetooth, SMS, MMS, WAP, GPS, Filme da Premiação
jogos e aplicativos para dispositivos móveis, etc..
Imagem de Suporte Digital
Conteúdo de Suporte Digital
B08. Use of Digital Platforms
Plataformas online ou tecnologias relacionadas e o aproveitamento de um
ambiente digital em uma campanha de mídia. Incluindo, entre outros, sites,
microsites, jogos, mecanismos de busca, banners com anúncios e envio de
mensagens instantâneas.
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B10. Use of Social Platforms
Campanhas de mídia que usam sites de redes sociais, blogs, wikis, sites de
compartilhamento de vídeos, serviços de hospedagem, etc. para criar e/ou
melhorar relações com os consumidores..

Obrigatório
Apresentação Digital de Imagens
Altamente recomendável
Trabalhos inscritos nesta categoria devem ser planejados e executados em plataformas de mídia social, ao invés
(Opcional)
de campanhas que ganharam as mídias sociais.
Vídeo Case
Opcional
URL
Filme da Premiação
Imagem de Suporte Digital
Conteúdo de Suporte Digital
Arquivo de AR/VR
B11. Use of Technology
Obrigatório
Uso de tecnologia existente ou nova para executar ou dar suporte a uma
Apresentação Digital de
campanha de mídia. Incluindo, entre outros, inteligência artificial, realidade
Imagens
aumentada e virtual, robótica, eletrônicos, tecnologia vestível e interativa, etc.
Altamente recomendável
Não inclui protótipos em estágio inicial de desenvolvimento tecnológico.
(Opcional)
Vídeo Case
Opcional
URL
Filme da Premiação
Imagem de Suporte Digital
Conteúdo de Suporte Digital
Arquivo de AR/VR

C. Data
Inscritos nestas categorias devem demonstrar como uma execução de
mídia foi aprimorada ou orientada por dados.
C01. Use of Data-driven Insight
Os inscritos nesta categoria devem demonstrar como dados foram usados
para descobrir ou gerar insights que contribuíram para a eficácia de uma
campanha de mídia.
C02. Use of Real-time Data
Os inscritos nesta categoria devem demonstrar como dados, criados ou
usados em tempo real, proporcionaram conteúdo dinâmico ou
possibilitaram uma relação contínua com o consumidor.

Materiais
Obrigatório
Apresentação Digital de Imagens
Altamente recomendável
(Opcional)
Vídeo Case

Opcional
URL
C03. Data-driven Targeting
Filme da Premiação
Os inscritos nesta categoria devem demonstrar como o uso ou
Imagem de Suporte Digital
interpretação criativa de dados resultaram na definição eficaz do públicoConteúdo de Suporte Digital
alvo. Os inscritos devem mostrar como os dados contribuíram com a
definição programática do público-alvo ou forneceram insight
quantitativo importante que ajudou a definir o público-alvo, mensagem ou
canal.
C04. Social Data Novo
O uso criativo de dados gerados especificamente a partir das mídias
sociais. Serão consideradas as idéias obtidas através do uso estratégico de
dados sociais e métodos de segmentação associados.
C05. Data Integration Novo
A interpretação criativa dos dados para demonstrar como diferentes fluxos
foram integrados para fornecer novas idéias, do planejamento à entrega
de uma campanha criativa ou estratégia de marca.
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D. Branded Content & Entertainment
Trabalhos nestas categorias serão julgados com base no sucesso da
inserção de conteúdo para engajar consumidores e entregar resultados
mensuráveis. Por favor, observe que os inscritos nestas categorias não
serão julgados com base no conteúdo em si, mas no papel das mídias
na criação, aproveitamento e amplificação do conteúdo.
D01. Use of Brand or Product Integration into a Programme or Platform
Incluindo inserção de produtos e marcas em cinema, TV, minisséries,
séries online, videoclipes, serviços de streaming, patrocínio, etc.
D02. Use of Branded Content Created for Digital or Social
Incluindo mídias sociais, sites, microsites, aplicativos para dispositivos
móveis, jogos, publicidade nativa da marca, etc.

E. Excellence in Media

Materiais

Obrigatório
Apresentação Digital de Imagens
Altamente recomendável
(Opcional)
Vídeo Case
Opcional
URL
Filme da Premiação
Imagem de Suporte Digital
Conteúdo de Suporte Digital

Materiais

E01. Excellence in Media Insights & Strategy
Obrigatório
Os inscritos nesta categoria serão julgados com base no sucesso obtido Apresentação Digital de Imagens
por uma campanha de mídia ao revelar insights e entender o
comportamento/necessidades do consumidor para desenvolver uma
Altamente recomendável
estratégia de mídia customizada alinhada aos objetivos de negócios
(Opcional)
específicos do cliente, seus objetivos de marketing e o posicionamento
Vídeo Case
da marca em geral.
Opcional
E02. Excellence in Media Planning
URL
Os inscritos nesta categoria serão julgados com base no sucesso da
obtenção e seleção de plataformas de mídia na entrega da mensagem Filme da Premiação
Imagem de Suporte Digital
da marca. Os inscritos devem detalhar o alcance, penetração e
Conteúdo de Suporte Digital
frequência da mensagem para gerar a resposta desejada.
E03. Excellence in Media Execution
Os inscritos devem demonstrar como o pensamento de mídia e a
habilidade na negociação com proprietários de mídias contribuíram
para a execução de uma campanha em todos os canais selecionados e
atingiram os objetivos comerciais. Será considerada a compra de mídia
como parte da narrativa da marca e da entrega criativa.
E04. Use of Integrated Media
Os inscritos serão julgados com base no sucesso da integração das
mídias escolhidas no decorrer de uma campanha e devem demonstrar
como os diferentes meios complementaram e aproveitaram um ao outro
para comunicar a mensagem da marca.
Os inscritos nesta categoria devem mostrar que diversos tipos de mídia foram usados na campanha
(ex. Telas, Mídias Sociais, Mídia Exterior).
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F. Culture & Context

Materiais

Trabalho que é trazido através de idéias culturais dentro de um contexto regional.
F01. Local Brand
ampanhas para marcas distribuídas em um único local ou mercado que
repercutiram com um público específico.

Obrigatório
Apresentação Digital de
Imagens

F02. Challenger Brand
Celebrando o sucesso de trabalhos revolucionários e capazes de mudar o jogo
para uma marca aspirante que inovam em sua forma de pensar e criar para
questionar os padrões convencionais.

Altamente recomendável
(Opcional)
Vídeo Case

F03. Single-market Campaign
Opcional
Campanhas exibidas ou realizadas em um único país / região / mercado. Os
inscritos devem descrever como a campanha foi criada visando aquele mercado URL
Filme da Premiação
específico.
Imagem de Suporte Digital
F04. Social Behaviour Novo
Conteúdo de Suporte Digital
Trabalho inspirado por um público / comunidade específico, baseado em
comportamentos sociais identificáveis.
F05. Cultural Insight Novo
Trabalho inspirado por uma visão cultural específica decorrente das idéias,
costumes, valores e estilos de vida encontrados em uma região ou
localização específica.
F06. Breakthrough on a Budget
Uso estratégico e criativo de orçamentos e/ou recursos modestos para criar o
maior impacto possível.
F07. Corporate Purpose & Social Responsibility New
Trabalho orientado a objetivos / ativismo de marca que aborda questões sociais,
éticas e ambientais. As inscrições devem demonstrar como o objetivo da marca
criou valor e impactou as comunidades, conectando os clientes à cultura.
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Reach: PR Lions
O PR Lions celebra o ofício de comunicação estratégica e criativa. As inscrições precisarão
demonstrar como o pensamento original, a visão transformadora e a estratégia enraizada nos
ganhos influenciaram a opinião e impulsionaram as mudanças nos negócios, na sociedade e / ou na
cultura. Ou seja, trabalhar com a narrativa em sua essência, que estabeleceu, protegeu e aprimorou
a reputação e os negócios de uma organização ou marca.
• Diversos critérios serão considerados no julgamento, com os seguintes pesos: 20% ideia; 30%
estratégia; 20% execução; 30% impacto e resultados.
• A mesma peça pode ser inscrita até quatro vezes em PR. Entretanto, a mesma peça só pode ser
inscrita uma vez em ‘A. PR: Sectors’.

A. PR: Sectors

Materiais

O mesmo trabalho só pode ser inscrito uma vez nesta seção.
A01. Food & Drink
Todos os alimentos e bebidas, produtos de beleza, produtos de limpeza, outros
produtos de uso doméstico, outros FMCG.

Obrigatório
Apresentação Digital de
Imagens

Todas as entradas de fast food devem entrar A06. Retail

Altamente recomendável
(Opcional)
Vídeo Case

A02. Other FMCG
Beleza, produtos de limpeza, outros artigos domésticos, outros FMCG.

Opcional
URL
Filme da Premiação
Imagem de Suporte Digital
A04. Consumer Durables
Tecnologia, mobília e iluminação, brinquedos, moda, eletrodomésticos, outros Conteúdo de Suporte Digital
bens duráveis.
A05. Automotive
Veículos, outros produtos automotivos.
A03. Healthcare
Produtos farmacêuticos, bem-estar e medicamentos de venda livre.

A06. Retail
Varejo, e-commerce, restaurantes, fast-food.
A07. Travel / Leisure
viagens, turismo, transporte; Eventos ao vivo, museus & galerias, apostas,
esportes, jogos, outras atividades recreativas.
A08. Media / Entertainment
Música, cinema, televisão, publicações & mídia, livros, notícias, plataformas
digitais, outras mídias.
A09. Consumer Services / Business to Business
Jurídico, financeiro, tecnologia B2B, consultorias & serviços profissionais, outros
serviços de negócios, comunicação interna & corporativa Financeiro & seguros,
telecomunicações, educação particular, veterinária, energia, outros serviços ao
consumidor.
A10. Not-for-profit / Charity/ Government
Governo, informações públicas, outras atividades sem fins lucrativos, militar,
caridades, ONGs.
Todo o trabalho de CSR deve ser inserido no setor relevante e / ou na categoria Objetivo Corporativo e
Responsabilidade Social em Cultura e Contexto.
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B. Social Engagement & Influencer Marketing NOVO
Nessas categorias, sua inscrição será julgada em quão bem as plataformas sociais / digitais foram
aproveitadas para apoiar ou executar a campanha de relações públicas.
B01. Social Engagement Novo
Comemorando relações públicas e narrativa de mídia social que cria reconhecimento e defesa de marca. As
inscrições devem demonstrar como as mídias sociais foram aproveitadas para aumentar a conscientização e
a relevância da marca.
B02. Community Management Novo
Reconhecendo o desenvolvimento, manutenção e nutrição dos relacionamentos com a marca. As inscrições
devem demonstrar como o envolvimento com a comunidade on-line de marcas / público-alvo construiu sua
reputação e estabeleceu confiança e autoridade na comunidade on-line.
B03. Real-time Response
Atividade social em tempo real projetada para responder e participar de conversas sobre eventos mundiais,
assuntos públicos e outras atividades do mundo real, em tempo real, de maneira criativa e significativa.
B04. Content Creation & Production Novo
Conteúdo criado e produzido para entreter, inspirar ou educar. As entradas devem demonstrar como o
conteúdo criado foi relevante e atraente para o público, além de estar alinhado com as mensagens da
marca.
B05. Content Discovery & Amplification Novo
Reconhecer uma abordagem criativa para amplificação e distribuição de conteúdo, a fim de atingir o maior
público potencial. As inscrições devem demonstrar como uma combinação de mídia paga contribuiu para
aumentar o envolvimento e a conscientização da marca.
B06. Innovative Use of Influencers New
O uso criativo e inovador de influenciadores para levar a mensagem e a conscientização da marca para um
público específico.

C. Insights & Measurement

Materiais

Essas categorias demonstram eficácia no uso de dados para direcionar
estratégias criativas de inspiração e comunicação. As inscrições serão
julgadas com base na introdução deliberada e cuidadosa de insights e
medidas para desenvolver campanhas que tiveram um impacto real no
desempenho de uma organização. As inscrições devem demonstrar o
sucesso das atividades que lidam com a ampla gama de desafios de
reputação e das partes interessadas que as comunicações que não são de
publicidade precisam enfrentar.
C01. Research Data Analytics
Obrigatório
Pesquisa, insight acionável ou orientado por dados que tem uma
Apresentação Digital de
contribuição significativa a um programa de relações públicas. Os inscritos
Imagens
devem fornecer evidências da pesquisa ou insight, qualidade de pensamento Altamente recomendável
ou desenvolvimento de uma estratégia.
(Opcional)
Vídeo Case
C02. PR Effectiveness
Reconhece campanhas criativas que produziram um impacto comprovado e Opcional
URL
considerável no negócio e reputação de um cliente. Os inscritos devem
fornecer detalhes sobre os resultados, ferramentas de medição e métodos de Filme da Premiação
Imagem de Suporte Digital
análise usados para avaliar os resultados. Serão considerados os resultados
Conteúdo
de Suporte Digital
comerciais tangíveis e a quantidade e qualidade das mídias.
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D. Techniques

Materiais

Nestas categorias, seu trabalho será julgado com base na implementação
criativa da técnica de relações públicas escolhida para chamar atenção e
atingir os resultados desejados com a campanha.
D01. Media Relations
Obrigatório
Relações públicas que colocam o jornalismo no centro da campanha, com
Apresentação Digital de
evidências de um grau elevado de inovação para engajar, educar ou
Imagens
influenciar o editorial. Os inscritos devem explicar a relevância dos resultados
na mídia, incluindo o alcance, qualidade e mensagem. Será levado em
Altamente recomendável
conta como esta estratégia atingiu ou deu suporte ao resultado desejado
(Opcional)
para esta campanha.
Vídeo Case
D02. Use of Events & Stunts
Opcional
Campanhas que usam stunts, eventos, competições, jogos promocionais,
URL
eventos pop-up, arte de rua, marketing de guerrilha, eventos corporativos,
Filme da Premiação
festas de lançamento, eventos com transmissão ao vivo, festivais, e outros
Imagem de Suporte Digital
para construir o valor e a reputação de uma marca ou projeto de
Conteúdo de Suporte Digital
comunicação como parte de uma estratégia mais ampla de relações
públicas.
D03. Launch / Re-launch
Campanhas criadas para lançar ou relançar um produto.
D04. Brand Voice & Strategic Storytelling
Estratégia customizada criada para comunicar seu ponto de vista/história
particular de uma marca/organização de uma forma relevante e para
construir uma conexão emocional com funcionários, acionistas e clientes.
D05. Use of Technology
Tecnologia existente ou nova que desafia os limites da inovação digital para
executar ou dar suporte a uma campanha de relações públicas, incluindo
inteligência artificial, realidade virtual, robótica, dispositivos eletrônicos,
tecnologia vestível e interativa, etc
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E. Excellence: PR Craft

Materiais

O trabalho será julgado com base em como ele demonstra práticas
excepcionais e criativas dentro da especialidade de relações públicas
escolhida.
E01. Corporate Image, Communication & Reputation Management
Obrigatório
Campanhas para construir a imagem/elevar o perfil e moldar as percepções Apresentação Digital de
a respeito de uma marca corporativa, organização ou corporação.
Imagens
E02. Public Affairs & Lobbying
Trabalho planejado para influenciar ou informar a agenda de políticas
públicas usando estratégias de lobby ou assuntos mais amplos, bem como
iniciativas políticas ou de votação.

Altamente recomendável
(Opcional)
Vídeo Case

Opcional
E03. Crisis Communications & Issue Management
Campanhas para planejar e/ou lidar com as consequências de uma crise ou URL
problema que possa afetar a credibilidade e reputação de uma empresa. Os Filme da Premiação
Imagem de Suporte Digital
inscritos devem demonstrar evidências do planejamento e/ou
Conteúdo de Suporte Digital
implementação de uma estratégia de comunicação de crise e como o
resultado desejado foi alcançado.
O conteúdo destes trabalhos pode ser mantido em sigilo total e ser usado somente para fins de julgamento.

E04. Internal Communications & Employee Engagement
Envolver comunicações e atividades internas, incluindo gerenciamento de
alterações, com o objetivo de conectar os funcionários a uma identidade ou
mensagem da empresa. As inscrições devem demonstrar como as atividades
se traduzem em resultados mensuráveis, satisfação dos funcionários e
crescimento dos negócios.
E05. Sponsorship & Brand Partnership
Campanhas que utilizam programas de patrocínio e/ou parceria para
alcançar objetivos comerciais/de awareness específicos, além de melhorar a
imagem de uma marca, organização ou corporação.
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F. Culture & Context

Materiais

Trabalho que é trazido através de idéias culturais dentro de um contexto regional.
F01. Local Brand
ampanhas para marcas distribuídas em um único local ou mercado que
repercutiram com um público específico.

Obrigatório
Apresentação Digital de
Imagens

F02. Challenger Brand
Celebrando o sucesso de trabalhos revolucionários e capazes de mudar o jogo
para uma marca aspirante que inovam em sua forma de pensar e criar para
questionar os padrões convencionais.

Altamente recomendável
(Opcional)
Vídeo Case

F03. Single-market Campaign
Opcional
Campanhas exibidas ou realizadas em um único país / região / mercado. Os
inscritos devem descrever como a campanha foi criada visando aquele mercado URL
Filme da Premiação
específico.
Imagem de Suporte Digital
F04. Social Behaviour Novo
Conteúdo de Suporte Digital
Trabalho inspirado por um público / comunidade específico, baseado em
comportamentos sociais identificáveis.
F05. Cultural Insight Novo
Trabalho inspirado por uma visão cultural específica decorrente das idéias,
costumes, valores e estilos de vida encontrados em uma região ou
localização específica.
F06. Breakthrough on a Budget
Uso estratégico e criativo de orçamentos e/ou recursos modestos para criar o
maior impacto possível.
F07. Corporate Purpose & Social Responsibility New
Trabalho orientado a objetivos / ativismo de marca que aborda questões sociais,
éticas e ambientais. As inscrições devem demonstrar como o objetivo da marca
criou valor e impactou as comunidades, conectando os clientes à cultura.
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Reach: Social & Influencer Lions
Os Social & Influencer Lions celebram o pensamento criativo no âmbito das mídias sociais e soluções
estratégicas de marketing com influenciadores. Os inscritos deverão demonstrar como os níveis de
engajamento, alcance social e uso criativo de redes & plataformas sociais resultou em sucesso
comercial.
• Diversos critérios serão considerados no julgamento, com os seguintes pesos: 30% ideia; 20%
estratégia; 20% execução; 30% resultados.
• Não há um limite de vezes em que uma peça pode ser inscrita em Social & Influencer, contanto que
as categorias escolhidas sejam relevantes. Entretanto, a mesma peça só pode ser inscrita uma vez
em ‘A. Social & Influencer: Sectors’.

A. Social & Influencer: Sectors

Materiais

O mesmo trabalho só pode ser inscrito uma vez nesta seção.
A01. Food & Drink
Todos os alimentos e bebidas, produtos de beleza, produtos de limpeza,
outros produtos de uso doméstico, outros FMCG.

Obrigatório
Apresentação Digital de Imagens
URL

Todas as entradas de fast food devem entrar A06. Retail

Altamente recomendável (Opcional)
Vídeo Case

A02. Other FMCG
Beleza, produtos de limpeza, outros artigos domésticos, outros FMCG.
A03. Healthcare
Produtos farmacêuticos, bem-estar e medicamentos de venda livre.

Opcional
Filme da Premiação
Imagem de Suporte Digital
Conteúdo de Suporte Digital

A04. Consumer Durables
Tecnologia, mobília e iluminação, brinquedos, moda, eletrodomésticos,
outros bens duráveis.
A05. Automotive
Veículos, outros produtos automotivos.
A06. Retail
Varejo, e-commerce, restaurantes, fast-food.
A07. Travel / Leisure
viagens, turismo, transporte; Eventos ao vivo, museus & galerias, apostas,
esportes, jogos, outras atividades recreativas.
A08. Media / Entertainment
Música, cinema, televisão, publicações & mídia, livros, notícias,
plataformas digitais, outras mídias.
A09. Consumer Services / Business to Business
Jurídico, financeiro, tecnologia B2B, consultorias & serviços profissionais,
outros serviços de negócios, comunicação interna & corporativa
Financeiro & seguros, telecomunicações, educação particular, veterinária,
energia, outros serviços ao consumidor.
A10. Not-for-profit / Charity/ Government
Governo, informações públicas, outras atividades sem fins lucrativos,
militar, caridades, ONGs.
Todo o trabalho de CSR deve ser inserido no setor relevante e / ou na categoria Objetivo Corporativo e
Responsabilidade Social em Cultura e Contexto.
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B. Social Insights & Engagement

Materiais

Trabalhos nestas categorias serão julgados com base no êxito do uso de
mídias sociais para criar engajamento com comunidades online e entregar
resultados mensuráveis e representativos para uma marca.
B01. Community Management
Obrigatório
Atividade em redes sociais criada para engajar, construir ou manter uma
Apresentação Digital de Imagens
comunidade online. Serão considerados o nível de engajamento da
URL
atividade da comunidade e a adequação da conversa/comunicação
dirigida a usuários ativos/inativos.
Altamente recomendável
(Opcional)
B02. Audience Targeting / Engagement Strategies
Vídeo Case
Atividade em redes sociais customizada para comunidades, grupos ou
indivíduos pré-definidos com base em insights, comportamento, interesses,
geolocalização, etc. Incluindo, entre outros, publicidade nativa e campanhas Opcional
programáticas. Também serão considerados a customização da mensagem, Filme da Premiação
Imagem de Suporte Digital
sua relevância e execução criativa.
Conteúdo de Suporte Digital
B03. Real-time Response
Atividade social direcionada que utiliza plataformas sociais para responder a
eventos mundiais, assuntos públicos e outras atividades em tempo real de
maneira significativa, sensível ao tempo e criativa, o que promove o
compartilhamento e o envolvimento social.
B04. Social Data & Insight
Campanhas sociais promovidas por meio do uso de dados e insights para
envolver ou desenvolver um relacionamento significativo com um público ou
comunidade específico. As idéias obtidas através da aplicação estratégica
de dados / análises sociais serão consideradas.
B05. Brand Storytelling
Campanhas em mídias sociais que usam histórias excepcionais de
marca/consumidor para estimular o engajamento representativo com um
público específico.
B06. Innovative Use of Community
Utilização criativa de plataformas sociais ou comunidades online existentes
para impactar os objetivos comerciais ou melhorar o relacionamento com
uma marca, comunidade ou consumidores. Incluindo a utilização de novas
funcionalidades de plataformas sociais existentes. Serão considerados os
níveis de engajamento, alcance social e estratégia criativa.
B07. New Realities & Voice-activation
Obrigatório
A aplicação criativa de AR, VR, realidade mista ou ativação por voz.
Apresentação Digital de Imagens
URL
Altamente recomendável
(Opcional)
Vídeo Case
Opcional
Arquivo de VR/AR
Filme da Premiação
Imagem de Suporte Digital
Conteúdo de Suporte Digital
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C. Influencer Marketing

Materiais

Os inscritos nesta categoria devem demonstrar como uma campanha em
mídias sociais foi melhorada através do uso de um influenciador social e da
implementação de marketing de conteúdo.
C01. Organic Reach & Influence
Campanhas de marca em mídias sociais que penetram na cultura popular e,
como resultado, são selecionadas por uma celebridade, embaixador ou
influenciador social, expandindo o alcance e o impacto da campanha. Os
inscritos aqui serão julgados com base no impacto que o influenciador teve
nos objetivos gerais da campanha.

Obrigatório
Apresentação Digital de Imagens
URL
Altamente recomendável
(Opcional)
Vídeo Case

C02. Partnerships
Iniciativas ou execuções em mídias sociais onde marcas fazem parcerias com Opcional
um embaixador ou influenciador social para criar engajamento com um
Filme da Premiação
público específico. Os inscritos serão julgados com base na eficácia e
Imagem de Suporte Digital
benefício mútuo proporcionados pela parceria e como os públicos foram
Conteúdo de Suporte Digital
envolvidos de formas interessantes.
C03. Innovative Use of Influencers
Uso criativo de influenciadores, incluindo, entre outros, conteúdo de mídia
social único criado por um influenciador com a finalidade de ampliar o
alcance e awareness de uma marca ou organização e/ou impulsionar os
resultados comerciais.
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D. Social Content Marketing

Materiais

Trabalhos nestas categorias serão julgados com base no êxito do uso de
conteúdo para dialogar com consumidores e públicos-alvo.
D01. Content Placement
Estratégia e inserção de conteúdo e editorial usando canais de mídias sociais.
A organização estratégica e curadoria de conteúdo apropriado que pode
estimular ou melhorar uma campanha social mais ampla.

Obrigatório
Apresentação Digital de Imagens
URL
Altamente recomendável
(Opcional)
Vídeo Case
Opcional
Filme da Premiação
Imagem de Suporte Digital
Conteúdo de Suporte Digital
D02. Social Film
Obrigatório
Vídeos online únicos criados especificamente para plataformas sociais online Apresentação Digital de Imagens
que visam o compartilhamento de massa. Os resultados e número de
URL
visualizações serão levados em conta no julgamento.
Filme
Altamente recomendável
D03. Social Film Series
(Opcional)
Séries de conteúdo de vídeo criadas especificamente para plataformas
Filme Demo
sociais online que visam o compartilhamento de massa. Os resultados e
Opcional
número de visualizações serão levados em conta no julgamento.
Filme da Premiação
Imagem de Suporte Digital
Conteúdo de Suporte Digital
Arquivos de VR/AR
D04. Co-Creation & User Generated Content
Obrigatório
Atividade social projetada para incentivar uma comunidade / base de fãs a Apresentação Digital de Imagens
contribuir ou colaborar com uma iniciativa de marca para aumentar a
URL
lealdade e o envolvimento.
Altamente recomendável
(Opcional)
D05. Social Commerce
Vídeo Case
Trabalho que utiliza mídias sociais e plataformas sociais para comércio
Opcional
eletrônico e mCommerce para gerar resultados de negócios.
Filme da Premiação
Imagem de Suporte Digital
Conteúdo de Suporte Digital
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E. Excellence in Social & Influencer

Materiais

E01. Multi-platform Social Campaign
Obrigatório
Campanhas em mídias sociais que utilizam diversas plataformas de mídia,
Apresentação Digital de Imagens
incluindo elementos offline e eventos ao vivo. Os inscritos devem ilustrar como URL
essas campanhas estimulam ou são necessárias à execução da campanha
em mídias sociais.
Altamente recomendável
(Opcional)
E02. Sponsorship & Brand Partnership
Vídeo Case
Campanhas em mídias sociais que utilizam programas de patrocínio e/ou
parceria para dar suporte a um produto ou serviço para alcançar objetivos
Opcional
comerciais/de awareness específicos, além de melhorar a imagem de uma
Filme da Premiação
marca, organização ou corporação.
Imagem de Suporte Digital
E03. Social Purpose
Campanhas em mídias sociais criadas para engajar consumidores através de Conteúdo de Suporte Digital
experiências alinhadas a uma causa/propósito. Os inscritos devem demonstrar
como os valores centrais se alinham com a causa ou propósito social mais
amplo. Pode incluir, entre outros, iniciativas de responsabilidade social sem fins
lucrativos.

F. Culture & Context

Materiais

Trabalho que é trazido através de idéias culturais dentro de um contexto regional.
F01. Local Brand
ampanhas para marcas distribuídas em um único local ou mercado que
repercutiram com um público específico.
F02. Challenger Brand
Celebrando o sucesso de trabalhos revolucionários e capazes de mudar o jogo
para uma marca aspirante que inovam em sua forma de pensar e criar para
questionar os padrões convencionais.

Obrigatório
Apresentação Digital de
Imagens
URL
Altamente recomendável
(Opcional)
Vídeo Case

F03. Single-market Campaign
Campanhas exibidas ou realizadas em um único país / região / mercado. Os
inscritos devem descrever como a campanha foi criada visando aquele mercado Opcional
Filme da Premiação
específico.
Imagem de Suporte Digital
F04. Social Behaviour Novo
Conteúdo de Suporte Digital
Trabalho inspirado por um público / comunidade específico, baseado em
comportamentos sociais identificáveis.
F05. Cultural Insight Novo
Trabalho inspirado por uma visão cultural específica decorrente das idéias,
costumes, valores e estilos de vida encontrados em uma região ou
localização específica.
F06. Breakthrough on a Budget
Uso estratégico e criativo de orçamentos e/ou recursos modestos para criar o
maior impacto possível.
F07. Corporate Purpose & Social Responsibility New
Trabalho orientado a objetivos / ativismo de marca que aborda questões sociais,
éticas e ambientais. As inscrições devem demonstrar como o objetivo da marca
criou valor e impactou as comunidades, conectando os clientes à cultura.
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DIRETRIZES SOBRE MATERIAL DE APOIO
Materiais de apoio são os elementos mais importantes de sua inscrição. São eles que os juízes
examinarão, assistirão e lerão para tomar uma decisão. Cada Lion tem exigências diferentes em
relação aos materiais. Em alguns casos, eles são obrigatórios e, em outros, recomendados ou
opcionais.
É importante lembrar que há regras rígidas sobre a inclusão de informações adicionais ou substituição
de arquivos após o envio de sua inscrição. Por favor, assegure-se de que você está totalmente
preparado para o envio antes de fazer o pagamento. Se novos resultados foram coletados após o
pagamento da inscrição, aceitaremos somente informações adicionais por escrito na seção de
resultados do formulário de inscrição até 1º de maio de 2020.
Isto não se aplica a mídias de inscrição, como vídeo-cases e imagens JPG, que não podem ser
atualizados em nenhuma circunstância. Para evitar que seu trabalho seja eliminado no evento, siga
as regras abaixo:

•
•

•
•

Todos os Vídeo Cases e imagens de apresentação devem estar em inglês.
Trabalhas que não foram publicados originalmente em inglês (comerciais de TV, anúncios impressos,
outdoors, etc.) podem ser traduzidos ou legendados exatamente como foram exibidos, para que
possam ser entendidos pelo júri.
Ao traduzir trabalho original em vídeo, lembre-se de que dublagens não são permitidas. Narrações
podem ser traduzidas, mas as falas visíveis devem permanecer no idioma original e ser legendadas.
Materiais de apoio não podem conter nenhuma referência à sua agência ou empresas ou indivíduos
que contribuíram criativamente com a peça.

DIRETRIZES DE IDENTIFICAÇÃO E ENTREGA
ETIQUETAS DE INSCRIÇÃO: As etiquetas individuais de inscrição são disponibilizadas junto com seu email de confirmação, após o pagamento. As etiquetas têm números individuais de inscrição que são
específicos para as suas inscrições e essenciais para que possamos identificar seus materiais físicos
quando eles chegarem. As etiquetas de inscrição devem ser fixadas na prancha, prova ou material
de apoio, conforme o caso..

End: Ascential Events (Europe) Limited, 33 Kingsway, London, WC2B 6UF
ETIQUETA DE ENDEREÇO PARA PACOTE: Em seu e-mail de confirmação, haverá uma etiqueta de
endereço para colocar na parte externa do(s) seu(s) pacote(s). Instruções sobre onde e como fixá-las
estão em seu e-mail de confirmação. Você também pode baixá-las em sua conta online. Não serão
aceitos materiais etiquetados incorretamente.
ITENS DE GRANDES DIMENSÕES: Se seus materiais de apoio físicos forem muito grandes ou exigirem
instruções de montagem, por favor envie um e-mail para awards@canneslions.com
Você será responsável pelo pagamento de todos os custos de envio e postagem antecipadamente
para garantir a entrega dos materiais. Os Organizadores do Festival não podem assumir a
responsabilidade por pacotes em nenhuma etapa do transporte. Se trabalhos inscritos forem
perdidos, barrados na alfândega ou exigirem pagamento para ser entregues, o inscrito será o único
responsável por resolver a questão.

104

Uma Nota Fiscal Alfandegária deve ser incluída em sua remessa, dizendo: ‘FESTIVAL MATERIAL - NO
COMMERCIAL VALUE’. Um valor monetário nominal, por exemplo 1,50 euros por material, pode ser
declarado se necessário.
Produtos devem ser segurados contra danos ou perda em transporte ou nas instalações do Festival.
Não nos responsabilizaremos por perdas, danos ou despesas incorridas.
Materiais de apoio físicos se tornam propriedade dos Organizadores do Festival após recebidos. Não
podemos devolver materiais aos participantes após o julgamento. Em circunstâncias excepcionais e
a critério do Festival, podemos concordar em devolver itens grandes ou valiosos. Contudo, isto deve
ser pré-combinado com o Festival por escrito e todos os custos de transporte devem ser pagos pelo
participante. A retirada deve ser combinada antes de 31 de julho. Por favor, envie um e-mail para
awards@canneslions.com para obter mais informações.

DIRETRIZES SOBRE O FORMATO DE ARQUIVOS DE IMAGEM
APRESENTAÇÃO DIGITAL DE IMAGENS
A imagem da apresentação digital é uma apresentação visual do seu trabalho, incluindo imagens e
texto resumindo o resumo, a execução e os resultados.

APRESENTAÇÃO DIGITAL DE IMAGENS
Uma apresentação visual do seu trabalho, incluindo imagens e texto em inglês, resumindo de forma
concisa o brief, execução e resultados.
Especificações: JPG, CMYK, 7063 x 5008 pixels, 5 - 15MB
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APRESENTAÇÃO FÍSICA DE IMAGENS
A versão física de sua Apresentação Digital de Imagens, impressa em papel flexível.
Especificações: 594mm x 420mm

EXEMPLO DE PROVA
A versão digital do anúncio ou execução original, assim como foi divulgado.
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PROVA DIGITAL
A versão digital do anúncio ou execução original, assim como foi divulgado.
Especificações: JPG, CMYK, 7063 x 5008 pixels, 5 - 15MB

PROVA FÍSICA
A versão física de sua Prova Digital, para ser usada no julgamento. Uma impressão de alta qualidade
da execução, em papel flexível. Não colar em papel cartão. Especificações: 594mm x 420mm

IMAGENS DE APOIO [Material opcional para todos os Lions]
Imagens Digitais que podem dar apoio à sua inscrição perante o júri. Máximo 5. Só deve ser incluído se
for necessário e relevante. Especificações: JPG, CMYK, 7063 x 5008 pixels, 5 - 15MB
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DIRETRIZES SOBRE FORMATO DE ARQUIVO DE VÍDEO
Por favor, disponibilize um vídeo de alta resolução no formato .MOV ou .MP4.
O tamanho máximo do arquivo é 350MB
Proporção da
Tela

Preferível

Aceitável

Resolução

Formato/Codec

Áudio

Full HD 1080p

1920 x 1080

.MOV/H.264

AAC, Stereo, 48kHz

HD 720p

1280 x 720

4:3 or 16:9

1024x576

.MP4/H.264

AAC, Stereo, 48kHz

720x576
854x480
640x480

VÍDEO CASE (120 SEGUNDOS MÁXIMO) [Material opcional para todos os Lions]
Um filme de curta duração explicando seu trabalho. O conteúdo inclui o brief, execução e
resultados. Ele será usado no julgamento e exibido publicamente, inclusive no arquivo do Cannes
Lions. Especificações: .MOV/ MP4, 350MB. Example Case Film
FILME
O filme original do anúncio ou conteúdo, exatamente como foi exibido, sem trechos ou informações
adicionais. Trabalhos que não estiverem em inglês devem ser legendados para que possam ser
entendidos em inglês, exatamente como foram publicados ou exibidos. Por favor, lembre-se de que
dublagens não são permitidas. Narrações podem ser traduzidas, mas as falas visíveis devem
permanecer no idioma original e ser legendadas.
Especificações: .MOV/ MP4, 350MB. Example Film
FILME DEMO (120 SEGUNDOS MÁXIMO) [Material opcional para todos os Lions]
Dependendo do Lion no qual o trabalho está sendo inscrito, pode ser um vídeo de ‘making of’, uma
gravação da ativação em ação ou uma explicação dos elementos mais específicos do seu trabalho.
Os Demos devem estar em inglês. Especificações: .MOV/ MP4, 350MB.
Example ‘Walk through’ Demo Film
Example ‘Making of’ Demo Film
FILME DA PREMIAÇÃO (30-45 SEGUNDOS) [Material opcional para todos os Lions]
Uma versão editada e mais curta do seu Vídeo Case. Ele será exibido na premiação, caso seu
trabalho ganhe o ouro. Ele não será mostrado ao júri. O Filme da Premiação deve estar em inglês.
Especificações: .MOV/ MP4, 350MB, 30-45 segundos.
Example Awards Show Film
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URLs [Material opcional para todos os Lions]
Para evitar que seu trabalho seja eliminado no evento, sua URL deve estar acessível até 30 de
setembro de 2020. As URLs devem começar com ‘http://’ ou ‘https://’ e, preferivelmente, exigir login
e senha para ser acessadas.
URL DE CONTEÚDO
Link direto à sua execução digital, como site, microsite, página de download de app ou página em
rede social.
Example of a website entry Example of a microsite entry Example of an app download page Example
social media post Example social media post
URL DE VÍDEO
Link direto ao local onde o vídeo foi exibido.
Example Video URL
URL DE PÁGINA DE APRESENTAÇÃO
Se seu link direto não estiver em inglês, você pode disponibilizar uma URL que leve a uma página que
explica seu trabalho em inglês.
Example Supporting Webpage URL

OUTROS FORMATOS DE ARQUIVO
ARQUIVO DE RÁDIO
Arquivo de áudio em formato MP3 do anúncio original de rádio, como foi exibido.
Especificações: 258 kbps preferível, 128 kbps = mínimo aceito.
CONTEÚDO DE APOIO [Material opcional para todos os prêmios Cannes Lions]
Qualquer documento, vídeo ou arquivo de rádio de apoio que seja relevante à sua inscrição.
Tipos de arquivos aceitos: jpg, mp3, mp4, mov, doc, docx, pdf, xls, xlsx, ppt, pptx
ANEXO DE EFICÁCIA CRIATIVA
Um conjunto de material complementar para dar apoio à inscrição por escrito. Pode incluir gráficos,
diagramas, clippings de imprensa, capturas de tela e dados de fonte original enviados como um
único arquivo em formato PDF.
Arquivos de AR (realidade aumentada) / VR (realidade virtual)
Um conjunto de arquivos zip. com material complementar para dar apoio à inscrição por escrito
para: Digital Craft, Direct C04, Entertainment A07, Film D03, Mobile A01 & A02 e Social & Influencer
B07.
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