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Classic: Film Leões
Os Leões do Filme celebram a criatividade da imagem em movimento.
Os trabalhos deverão demonstrar uma brilhante narrativa de marca destinada a uma tela; conteúdo filmado criado para TV, cinem a, experiências online e fora de casa.
Os critérios considerados durante o julgamento serão predominantemente a idéia e a execução.
Não há limite geral para quantas vezes o mesmo trabalho pode ser inserido no filme, desde que as categorias escolhidas sejam relevantes.
Entretanto, a mesma obra só pode ser inserida uma vez na seção 'A. TV / Cinema Film: Setores" e uma vez na seção 'B. Filme Online:
Setores".
Nas seções A, B, C e D, cada execução constitui uma entrada. Nas seções E e F, várias execuções podem ser inseridas como uma única entrada. No entanto,
todas as execuções de filmes devem ter sido realizadas dentro do período de elegibilidade.

A. TV / Cinema Cinema: Setores

Materiais

Filmes que foram ao ar na TV ou em cinemas. Todos os filmes devem ser em segundos180 ou menos. A
mesma entrada pode ser apresentada apenas uma vez nesta seção.

A01. Alimentos e bebidas
Todos os alimentos e bebidas.

Obrigatório
Filme (3 mins)

Todas as entradas de fast-food devem entrar na A05. Varejo.

Opcional
Prêmios Mostrar filme

A02. Bens de consumo
Beleza, produtos de limpeza, artigos domésticos, tecnologia, móveis e iluminação, brinquedos, moda,
eletrodomésticos, outros produtos de consumo de bens de consumo duráveis.

A03. Saúde
Farmácia, medicamentos OTC, bem estar.

A04. Automotivo
Veículos, outros veículos automotivos.

A05. Varejo
Varejo, eCommerce, restaurantes, fast food.

A06. Viagem / Lazer
Viagens, turismo, transporte, eventos ao vivo, museus e galerias, jogos de azar, esportes, jogos, outras atividades
recreativas.

A07. Mídia / Entretenimento
Música, cinema, televisão, publicações e mídia, livros, notícias, plataformas digitais, outras mídias.

A08. Serviços ao consumidor / Business to Business
Todos os serviços públicos comerciais, Jurídicos, financeiros, tecnologia B2B, consultorias e serviços
profissionais, outros serviços empresariais, comunicações internas e corporativas.

A09. Sem fins lucrativos / Caridade / Governo
Governo, informação pública, ONGs, militares, instituições de caridade, organizações sem fins lucrativos.

Todo o trabalho de RSE deve ser inserido no setor relevante e/ou F07. Objetivo Corporativo e categoria de
Responsabilidade Social na seção F. Cultura e Contexto.
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B. Filme online: Setores

Materiais

Filmes que são exibidos on-line, incluindo anúncios pré-rolamento. A mesma entrada pode ser apresentada apenas uma
vez nesta seção.

B01. Alimentos e bebidas
Todos os alimentos e bebidas.

Todas as entradas de fast-food devem entrar na B05. Varejo.

B02. Bens de consumo
Beleza, produtos de limpeza, artigos domésticos, tecnologia, móveis e iluminação, brinquedos, moda,
eletrodomésticos, outros produtos de consumo de bens de consumo duráveis.

Obrigatório
URL
do
film
e
Opcional
AR/VR Filmes
premiados Mostrar
filme

B03. Assistência médica
Farmácia, medicamentos OTC, bem estar.

B04. Automotivo
Veículos, outros veículos automotivos.

B05. Varejo
Varejo, eCommerce, restaurantes, fast food.

B06. Viagem / Lazer
Viagens, turismo, transporte, eventos ao vivo, museus e galerias, jogos de azar, esportes, jogos, outras atividades
recreativas.

B07. Mídia / Entretenimento
Música, cinema, televisão, publicações e mídia, livros, notícias, plataformas digitais, outras mídias.

B08. Serviços ao consumidor / Business to Business
Todos os serviços públicos comerciais, Jurídicos, financeiros, tecnologia B2B, consultorias e serviços
profissionais, outros serviços comerciais, comunicações internas e corporativas.

B09. Sem fins lucrativos / Caridade / Governo
Governo, informação pública, ONGs, militares, instituições de caridade, organizações sem fins lucrativos.

Todo o trabalho de RSE deve ser inserido no setor relevante e/ou F07. Objetivo Corporativo e categoria de
Responsabilidade Social na seção F. Cultura e Contexto.

C. Filme Viral

Materiais

C01. Filme Viral

Obrigatório
URL
do
film
e

Filmes criados com a intenção principal de serem compartilhados e/ou distribuídos on-line pelo usuário.

Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)
Opcional
AR/VR Filmes
premiados Mostrar
filme

D. Telas e eventos

Materiais

Filmes que são exibidos em telas que não sejam de TV, cinema ou online.
Se você estiver enviando uma série, por favor, carregue todos os episódios em um único arquivo de vídeo
com slates, indicando o início do próximo episódio.

D01. Telas e eventos
Filmes exibidos em eventos públicos e privados, incluindo mas não limitados a, locais esportivos, festivais,
exposições, feiras comerciais, premiações, seminários, apresentações internas.

Obrigatório
Filme
Altamente recomendado (Opcional)
Filme Demo
Opcional
URL
AR/VR Filmes
premiados Mostrar
filme
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D02. Micro-filme
Filmes curtos feitos para plataformas sociais incluindo, mas não limitados a, Facebook, Twitter, TikTok, Instagram,
Snapchat, etc.

Obrigatório
URL do
filme (1
min)

Múltiplas execuções podem ser inseridas como uma entrada, até um máximo de segundos60. Cada
microfilme deve ter um máximo de segundos10 de duração.

Opcional

D03. Novas Realidades
Conteúdo gerado por vídeo e computador criado para imersão e/ou interação, incluindo, mas não limitado
a, fotografia de ação ao vivo 360° ou simulações digitais exploráveis.

AR/VR Filmes
premiados Mostrar
filme
Obrigatório
Filme
Opcional
URL
AR/VR Filmes
premiados Mostrar
filme

E. Inovação em Cinema

Materiais

Uso inovador do meio cinematográfico para comunicar a mensagem de uma marca.
Se você estiver enviando uma série de filmes, por favor, carregue todas as execuções em um único arquivo de vídeo
com slates denotando o início da próxima execução.

E01. TV / Cinema Cinema
Uso inovador da TV / Cinema para comunicar a mensagem de uma marca.

Obrigatório
Filme
Altamente recomendado (Opcional)
Filme Demo
Opcional
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG

E02. Filme Online & Viral
Uso inovador do filme online para comunicar a mensagem de uma marca.

Obrigatório
URL
do
film
e
Altamente recomendado (Opcional)
Filme Demo
Opcional
AR/VR Files
Awards Show Film
Digital Supporting
Content
Imagens de suporte digital
JPG

E03. Telas e eventos
Uso inovador do conteúdo de filmes exibidos em eventos públicos e privados para comunicar a mensagem de uma
marca.

Obrigatório
Filme
Altamente recomendado (Opcional)
Filme Demo
Opcional
URL
AR/VR Files
Awards Show Film
Digital Supporting
Content
Imagens de suporte digital
JPG
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F. Cultura e Contexto

Materiais

Trabalho que é trazido à vida através de percepções culturais e contexto regional.
Se você estiver enviando uma série de filmes, por favor, carregue todas as execuções em um único arquivo de vídeo
com slates denotando o início da próxima execução.

F01. Marca local
Trabalho para marcas que são distribuídas apenas em uma única localidade ou mercado que repercutiu
em um público-alvo específico.

F02. Marca Challenger
Marcas que adaptaram criativamente sua abordagem em resposta à pressão da concorrência, desafiando o status quo
para criar um trabalho de mudança de jogo que utiliza o pensamento progressivo e a criatividade inovadora.

F03. Campanha de mercado único
Trabalho que foi transmitido ou executado em um único país / região / mercado. As entradas devem descrever como
a campanha foi projetada para o mercado-alvo específico.

F04. Comportamento Social

Obrigatório
Filme
Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)
Opcional
URL
AR/VR Files
Awards Show Film
Digital Supporting
Content
Imagens de suporte digital
JPG

Trabalho inspirado por um público/comunidade específica, girando em torno de um comportamento social identificável.

F05. Percepção Cultural
Trabalho inspirado por uma visão cultural específica decorrente das idéias, costumes, valores e estilos de vida
encontrados dentro de uma região ou localidade específica.

F06. Avanço em um orçamento
Uso criativo de orçamentos e/ou recursos modestos em relação ao mercado e/ou à indústria para criar o máximo
impacto. As inscrições devem demonstrar como uma nova visão, gastos inteligentes e um pensamento estratégico
convincente resolveram um problema comercial apesar dos recursos limitados.

F07. Objetivo Corporativo e Responsabilidade Social
Trabalho orientado por propósitos / ativismo de marca que abordam questões sociais, éticas e ambientais. As
inscrições devem demonstrar como o propósito da marca criou valor e impactou as comunidades, conectando
os clientes à cultura.

F08. Perturbação do mercado
Marcas que adaptaram criativamente sua estratégia em resposta a questões locais / regionais / globais, abraçando
novas formas de entrega de sua marca ao mesmo tempo em que mostram consideração pelo consumidor.
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Classic: Outdoor Leões
Os Leões do Outdoor celebram a criatividade experimentada fora de casa.
As inscrições precisarão demonstrar idéias que se engajem no campo; trabalho que aproveite espaços públicos para comunicar uma mensagem ou imergir os
consumidores em uma experiência de marca.
Os critérios considerados durante o julgamento serão predominantemente a idéia e a execução.
Não há limite geral para quantas vezes o mesmo trabalho pode ser inserido no Outdoor, desde que as categorias escolhidas sejam relevantes.
Entretanto, a mesma obra só pode ser inserida uma vez em 'A. Setores: Outdoors' e/ou 'B. Setores: Cartazes".
Nas seções A e B & categoria C01: Telas digitais animadas cada execução constitui uma entrada e todas as execuções devem ter sido executadas
dentro do período de elegibilidade.
Na categoria C02: Telas digitais interativas/dinâmicas e seções D, E e F múltiplas execuções devem ser inseridas como uma entrada, porém todas as
execuções ao ar livre devem ter sido executadas dentro do período de elegibilidade.

A. Cartazes: Setores:

Materiais

Painéis digitais clássicos bidimensionais e estáticos feitos para espaços padrão de painéis, incluindo bermas de estradas,
rodovias e laterais de trânsito.

A01. Alimentos e bebidas
Todos os alimentos e bebidas.

Todas as entradas de fast-food devem entrar na A05. Varejo.

A02. Bens de consumo
Beleza, produtos de limpeza, artigos domésticos, tecnologia, móveis e iluminação, brinquedos, moda,
eletrodomésticos, outros produtos de consumo de bens de consumo duráveis.

Obrigatório
Digital Proof JPG
Unmounted Proof (Físico)
Opcional
Prêmios Mostrar filme
Imagens de suporte digital
JPG

A03. Saúde
Farmácia, medicamentos OTC, bem estar.

A04. Automotivo
Veículos, outros veículos automotivos.

A05. Varejo
Varejo, eCommerce, restaurantes, fast food.

A06. Viagem / Lazer

Viagens, turismo, transporte, eventos ao vivo, museus e galerias, jogos de azar, esportes, jogos, outras atividades
recreativas.

A07. Mídia / Entretenimento
Música, cinema, televisão, publicações e mídia, livros, notícias, plataformas digitais, outras mídias.

A08. Serviços ao consumidor / Business to Business
Todos os serviços públicos comerciais, Jurídicos, financeiros, tecnologia B2B, consultorias e serviços
profissionais, outros serviços comerciais, comunicações internas e corporativas.

A09. Sem fins lucrativos / Caridade / Governo
Governo, informação pública, ONGs, militares, instituições de caridade, organizações sem fins lucrativos.

Todo o trabalho de RSE deve ser inserido no setor relevante e/ou F07. Objetivo Corporativo e categoria de
Responsabilidade Social na seção F. Cultura e Contexto.
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B. Cartazes: Setores:

Materiais

Folhas clássicas e cartazes digitais estáticos feitos para espaços públicos, por exemplo, supermercados, shopping
centers, aeroportos, etc.

B01. Alimentos e bebidas
Todos os alimentos e bebidas.

Todas as entradas de fast-food devem entrar na B05. Varejo.

Obrigatório
Digital Proof JPG
Unmounted Proof (Físico)
Opcional
Prêmios Mostrar filme
Imagens de suporte digital
JPG

B02. Bens de consumo
Beleza, produtos de limpeza, artigos domésticos, tecnologia, móveis e iluminação, brinquedos, moda,
eletrodomésticos, outros produtos de consumo de bens de consumo duráveis.

B03. Assistência médica
Farmácia, medicamentos OTC, bem estar.

B04. Automotivo
Veículos, outros veículos automotivos.

B05. Varejo
Varejo, eCommerce, restaurantes, fast food.

B06. Viagem / Lazer
Viagens, turismo, transporte, eventos ao vivo, museus e galerias, jogos de azar, esportes, jogos, outras atividades
recreativas.

B07. Mídia / Entretenimento
Música, cinema, televisão, publicações e mídia, livros, notícias, plataformas digitais, outras mídias.

B08. Serviços ao consumidor / Business to Business
Todos os serviços públicos comerciais, Jurídicos, financeiros, tecnologia B2B, consultorias e serviços
profissionais, outros serviços comerciais, comunicações internas e corporativas.

B09. Sem fins lucrativos / Caridade / Governo
Governo, informação pública, ONGs, militares, instituições de caridade, organizações sem fins lucrativos.

Todo o trabalho de RSE deve ser inserido no setor relevante e/ou F07. Objetivo Corporativo &amp; Categoria de
Responsabilidade Social na seção F. Cultura & Contexto.

C. Telas digitais

Materiais

Toda publicidade padrão digital fora de casa (DOOH) envolvendo o uso de telas de exibição digital não estáticas
para transmitir uma mensagem. Para outdoors / cartazes digitais estáticos, por favor, digite A. Outdoors: Setores ou B.
Pôsteres: Setores.

C01. Telas digitais animadas
DOOH que utiliza cinema linear / conteúdo ou animação no ambiente externo incluindo outdoors
digitais, cartazes, displays de trânsito e displays LED.

C02. Telas digitais interativas / dinâmicas
DOOH que requer interação e engajamento ativo do consumidor através do uso de telas digitais de toque,
tecnologia de movimento, mídia social e integração móvel ou DOOH dinâmica que utiliza dados personalizados
ou em tempo real que informam conteúdos atualizáveis, tais como visualização orientada por dados, displays
responsivos, conteúdo condicional.

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG
Altamente recomendado (Opcional)
Filme Demo
Opcional
URL
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG
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D. Ambiente e Experiência

Materiais

Trabalho fora do padrão e em formato livre fora de casa que aproveita o uso de espaços, objetos e ambientes
públicos. Não são aceitos nesta seção trabalhos projetados para locais de publicidade tradicionais, por exemplo,
outdoors / cartazes.

D01. Exibições
Conteúdo em exposição incluindo objetos e obras de arte promocionais projetadas para causar um impacto
significativo da marca dentro do ambiente fora de casa. O trabalho pode ser visualizado em espaços públicos,
incluindo exposições, instalações e exposições em lojas.

D02. Itens promocionais e mídia impressa
Itens promocionais e mercadorias de marca distribuídas no ambiente fora de casa. Incluindo brindes em eventos, lojas
de varejo, exposições, etc.

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG
Altamente recomendado (Opcional)
Filme Demo
Opcional
URL
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG

Favor fornecer um filme de demonstração mostrando cada elemento do item para que o júri possa experimentar.

D03. Design para Itens Promocionais
O foco será colocado no design de um item para promover uma marca, que deve demonstrar um claro
entendimento do público-alvo da marca. Para incluir roupas, presentes e amostras promocionais, acessórios de
marketing de guerrilha, artigos promocionais e mercadorias da marca.

Favor fornecer um filme de demonstração mostrando cada elemento do item para que o júri possa experimentar.

D04. Construção Especial
Construções físicas e adaptações de locais fora de casa, incluindo construções externas, mobiliário urbano,
meio ambiente e sinalização em larga escala. Isto pode incluir, mas não está limitado a, locais de tamanho
superior, lojas pop-up, locais em 3D / não padronizados, barreiras de bilhetes e mídia de piso.

D05. Publicidade e eventos ao vivo
Ativações fora de casa que envolvem algo ao vivo e são testemunhadas por um público em tempo real. As entradas
podem incluir apresentações ao vivo, demonstrações, concertos de marca e eventos promocionais.

D06. Experiências Interativas
Ativações fora de casa que envolvam consumidores. As entradas podem incluir marketing experimental, participação
do consumidor e do público, interação física e jogos interativos.

D07. Trânsito
Publicidade não padronizada ou em formato livre utilizando veículos ou locais/locais de trânsito. As entradas podem
incluir o uso de carros, trens, ônibus, táxis, caminhões, aviões, etc. ou o uso de locais publicitários não-padronizados
de trânsito e de deslocamento, tais como estacionamentos, aeroportos, estações de ônibus e trens, portos de
balsas, estradas e trilhos de condução.

D08. Experiências imersivas
Experiências imersivas em grande ou pequena escala que envolvem e envolvem os consumidores dentro de um
ambiente fora de casa. Isto pode incluir, mas não está limitado a narrativas imersivas, marketing experiencial, uso
de celulares, VR/AR, instalações, experiências multitela e multidimensionais.

E. Inovação em Outdoor

Materiais

O uso criativo e/ou inovador do meio fora de casa para comunicar a mensagem da marca.

E01. Sites padrão
Trabalhos criados para os locais padrão fora de casa, que empurram os limites ou ampliam o escopo dos meios
tradicionais fora de casa, incluindo: outdoors, cartazes, publicidade em trânsito, trem metropolitano, paredes,
displays, publicidade de rua.

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG

Se você estiver enviando mais de uma execução, por favor, carregue todas as execuções em uma única imagem de
apresentação digital.

Altamente recomendado (Opcional)
Filme Demo

E02. Ambiente ao ar livre

Opcional

Trabalho criado para locais não padronizados e ambientes fora de casa, que aproveitam espaços, objetos e ambientes
públicos e são vanguardistas em suas inovações.

E03. Tecnologia
Uso inovador da tecnologia para criar experiências fora de casa, incluindo, mas não se limitando a, o uso de
celulares com um forte ponto de contato fora de casa, imagens holográficas, drones, realidade aumentada,
imagens geradas por computador, algoritmos e inteligência artificial.

URL
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG
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F. Cultura e Contexto

Materiais

Trabalho que é trazido à vida através de percepções culturais e contexto regional.
Se você estiver enviando mais de uma execução, por favor, carregue todas as execuções em uma única imagem de
apresentação digital.

F01. Marca local
Trabalho para marcas que são distribuídas apenas em uma única localidade ou mercado que repercutiu
em um público-alvo específico.

F02. Marca Challenger
Marcas que adaptaram criativamente sua abordagem em resposta à pressão da concorrência, desafiando o status quo
para criar um trabalho de mudança de jogo que utiliza o pensamento progressivo e a criatividade inovadora.

F03. Campanha de mercado único
Trabalho que foi transmitido ou executado em um único país / região / mercado. As entradas devem descrever como
a campanha foi projetada para o mercado-alvo específico.

F04. Comportamento Social
Trabalho inspirado por um público/comunidade específica, girando em torno de um comportamento social identificável.

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG
Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)
Opcional
URL
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG

F05. Percepção Cultural
Trabalho inspirado por uma visão cultural específica decorrente das idéias, costumes, valores e estilos de vida
encontrados dentro de uma região ou localidade específica.

F06. Avanço em um orçamento
Uso criativo de orçamentos e/ou recursos modestos em relação ao mercado e/ou à indústria para criar o máximo
impacto. As inscrições devem demonstrar como uma nova visão, gastos inteligentes e um pensamento estratégico
convincente resolveram um problema comercial apesar dos recursos limitados.

F07. Objetivo Corporativo e Responsabilidade Social
Trabalho orientado por propósitos / ativismo de marca que abordam questões sociais, éticas e ambientais. As
inscrições devem demonstrar como o propósito da marca criou valor e impactou as comunidades, conectando
os clientes à cultura.

F08. Perturbação do mercado
Marcas que adaptaram criativamente sua estratégia em resposta a questões locais / regionais / globais, abraçando
novas formas de entrega de sua marca ao mesmo tempo em que mostram consideração pelo consumidor.
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CANES LIONS AWARDS 2022 KIT1
DE INSCRIÇÃO - IMPRESSÃO E
PUBLICAÇÃO

Classic: Print & Publishing Leões
O Print & Publishing Lions celebram a criatividade em circulação.
As entradas terão de demonstrar idéias que saltam da página; trabalhos que exibam engenhosidade e habilidade excepcional na mídia publicada.
Os critérios considerados durante o julgamento serão predominantemente a idéia e a execução.
Não há limite geral para quantas vezes o mesmo trabalho pode ser inserido no Print & Publishing, desde que as categorias escolhidas sejam
relevantes. Entretanto, a mesma obra pode ser inserida apenas uma vez em 'A. Print': Setores".
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, as execuções múltiplas devem ser inseridas como uma entrada, porém todas as execuções de Impressão e Publicação devem
ter sido executadas dentro do período de elegibilidade.

A. Impressão e Editoração: Setores

Materiais

A mesma entrada pode ser apresentada apenas uma vez nesta seção.

A01. Alimentos e bebidas
Todos os alimentos e bebidas.

Todas as entradas de fast-food devem entrar na A05. Varejo.

Obrigatório
Digital Proof JPG
Unmounted Proof (Físico)
Opcional
Prêmios Mostrar filme
Imagens de suporte digital
JPG

A02. Bens de consumo
Beleza, produtos de limpeza, artigos domésticos, tecnologia, móveis e iluminação, brinquedos, moda,
eletrodomésticos, outros produtos de consumo de bens de consumo duráveis.

A03. Saúde
Farmácia, medicamentos OTC, bem estar.

A04. Automotivo
Veículos, outros veículos automotivos.

A05. Varejo
Varejo, eCommerce, restaurantes, fast food.

A06. Viagem / Lazer
Viagens, turismo, transporte, eventos ao vivo, museus e galerias, jogos de azar, esportes, jogos, outras atividades
recreativas.

A07. Mídia / Entretenimento
Música, cinema, televisão, publicações e mídia, livros, notícias, plataformas digitais, outras mídias.

A08. Serviços ao consumidor / Business to Business
Todos os serviços públicos comerciais, Jurídicos, financeiros, tecnologia B2B, consultorias e serviços
profissionais, outros serviços comerciais, comunicações internas e corporativas.

A09. Sem fins lucrativos / Caridade / Governo
Governo, informação pública, ONGs, militares, instituições de caridade, organizações sem fins lucrativos.

Todo o trabalho de RSE deve ser inserido no setor relevante e/ou D07. Objetivo Corporativo e categoria de
Responsabilidade Social na seção D. Cultura e Contexto.

B. Publicações

Materiais

A criação de mídias originais impressas ou publicadas, incluindo livros, revistas, capas e publicações digitais. Os
trabalhos devem indicar no envio se a capa ou toda a publicação deve ser considerada / julgada.

B01. Publicações Comerciais
Livros e revistas criados com fins comerciais ou promocionais para aumentar a visibilidade ou o perfil da marca.

Favor fornecer um filme de demonstração mostrando cada elemento da publicação para que o júri possa
experimentar.

B02. Publicações para o Bem
Livros e revistas criados em nome de instituições de caridade, organizações sem fins lucrativos, setores públicos
ou ONGs.

Favor fornecer um filme de demonstração mostrando cada elemento da publicação para que o júri possa
experimentar.

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG
Altamente recomendado (Opcional)
Filme Demo
Opcional
URL
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG

11

CANES LIONS AWARDS 2022 KIT1
DE INSCRIÇÃO - IMPRESSÃO E
PUBLICAÇÃO

C. Inovação em Impressão e Editoração

Materiais

Se você estiver enviando mais de uma execução, por favor, carregue todas as execuções em uma única imagem de
apresentação digital.

C01. Impressão Adaptada
Trabalho de impressão que foi modificado ou adaptado para ter elementos fisicamente ativos.

Por favor, forneça um filme de demonstração mostrando o trabalho impresso para que o júri possa
experimentar.

C02. Uso Inovador da Impressão
Trabalho de impressão não-tradicional e inovador. Isto pode incluir, mas não está limitado a, trabalho de
impressão com elementos digitais e interativos como aplicações para download, códigos QR, impressão
AR e 3D.

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG
Altamente recomendado (Opcional)
Filme Demo
Opcional
URL
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG

Favor fornecer um filme demonstrativo mostrando cada elemento do trabalho impresso para que o júri possa
experimentar.

D. Cultura e Contexto

Materiais

Trabalho que é trazido à vida através de percepções culturais e contexto regional.
Se você estiver enviando mais de uma execução, por favor, carregue todas as execuções em uma única imagem de
apresentação digital.

D01. Marca local
Trabalho para marcas que são distribuídas apenas em uma única localidade ou mercado que repercutiu
em um público-alvo específico.

D02. Marca Challenger
Marcas que adaptaram criativamente sua abordagem em resposta à pressão da concorrência, desafiando o status quo
para criar um trabalho de mudança de jogo que utiliza o pensamento progressivo e a criatividade inovadora.

D03. Campanha de mercado único
Trabalho que foi transmitido ou executado em um único país / região / mercado. As entradas devem descrever como
a campanha foi projetada para o mercado-alvo específico.

D04. Comportamento Social
Trabalho inspirado por um público/comunidade específica, girando em torno de um comportamento social identificável.

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG
Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)
Opcional
URL
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG

D05. Percepção Cultural
Trabalho inspirado por uma visão cultural específica decorrente das idéias, costumes, valores e estilos de vida
encontrados dentro de uma região ou localidade específica.

D06. Avanço em um orçamento
Uso criativo de orçamentos e/ou recursos modestos em relação ao mercado e/ou à indústria para criar o máximo
impacto. As inscrições devem demonstrar como uma nova visão, gastos inteligentes e um pensamento estratégico
convincente resolveram um problema comercial apesar dos recursos limitados.

D07. Objetivo Corporativo e Responsabilidade Social
Trabalho orientado por propósitos / ativismo de marca que abordam questões sociais, éticas e ambientais. As
inscrições devem demonstrar como o propósito da marca criou valor e impactou as comunidades, conectando
os clientes à cultura.

D08. Perturbação do mercado
Marcas que adaptaram criativamente sua estratégia em resposta a questões locais / regionais / globais, abraçando
novas formas de entrega de sua marca ao mesmo tempo em que mostram consideração pelo consumidor.
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KIT1 DE INSCRIÇÃO - RÁDIO &
ÁUDIO

Classic: Rádio e áudio Lions
Os Leões de Rádio e Áudio celebram a criatividade que está ligada ao som; trabalho que comunica uma mensagem de marca através da excelência em áudio,
inovação sônica ou narração de histórias aurais superiores através das ondas sonoras e transmissões digitais.
Os critérios considerados durante o julgamento serão predominantemente a idéia e a execução.
Não há limite geral para quantas vezes o mesmo trabalho pode ser inserido na Rádio & Áudio, desde que as categorias escolhidas sejam
relevantes. Entretanto, o mesmo trabalho só pode ser inserido uma vez em 'A. Rádio & Áudio: Setores".
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, as execuções múltiplas devem ser inseridas como uma única entrada, porém todas as execuções de Rádio e Áudio devem
ter sido executadas dentro do período de elegibilidade.

A. Rádio & Áudio: Setores

Materiais

A01. Alimentos e bebidas
Todos os alimentos e bebidas.

Obrigatório
Versão original MP3

Todas as entradas de fast-food devem entrar na A05. Varejo.

Opcional
URL
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG

A02. Bens de consumo
Beleza, produtos de limpeza, artigos domésticos, tecnologia, móveis e iluminação, brinquedos, moda,
eletrodomésticos, outros produtos de consumo de bens de consumo duráveis.

A03. Saúde
Farmácia, medicamentos OTC, bem estar.

A04. Automotivo
Veículos, outros veículos automotivos.

A05. Varejo
Varejo, eCommerce, restaurantes, fast food.

A06. Viagem / Lazer
Viagens, turismo, transporte, eventos ao vivo, museus e galerias, jogos de azar, esportes, jogos, outras atividades
recreativas.

A07. Mídia / Entretenimento
Música, cinema, televisão, publicações e mídia, livros, notícias, plataformas digitais, outras mídias.

A08. Serviços ao consumidor / Business to Business
Todos os serviços públicos comerciais, Jurídicos, financeiros, tecnologia B2B, consultorias e serviços
profissionais, outros serviços comerciais, comunicações internas e corporativas.

A09. Sem fins lucrativos / Caridade / Governo
Governo, informação pública, ONGs, militares, instituições de caridade, organizações sem fins lucrativos.

Todo o trabalho de RSE deve ser inserido no setor relevante e/ou D07. Objetivo Corporativo e categoria de
Responsabilidade Social na seção D. Cultura e Contexto.

B. Excelência em Rádio e Áudio

Materiais

B01. Uso da música

Obrigatório
Versão original MP3

Incluindo composição original, gravações licenciadas ou versões adaptadas / alteradas de uma gravação existente.

B02. Projeto de som
O processo de especificar, adquirir, manipular ou gerar elementos de áudio, incluindo efeitos sonoros, gravações de
localização, 'atmosfera', etc.

B03. Roteiro
Reconhece a capacidade do roteiro de transformar criativamente uma idéia ou mensagem de marca
em um contexto de áudio que aprimora a experiência do ouvinte e atende aos limites das
regulamentações breves e regionais.

Os roteiros devem ser específicos para o meio de áudio, os roteiros para trabalhos cinematográficos não
serão aceitos aqui, a menos que sejam executados como conteúdo de áudio autônomo.

Altamente recomendado (Opcional)
Filme Demo
Opcional
URL
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG

B04. Fundição e desempenho
Reconhece a entrega geral do roteiro através da performance, onde a performance da voz é integral para
o sucesso do local. Isto pode incluir tom e ritmo, uso de sotaques ou personificação, etc.
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KIT1 DE INSCRIÇÃO - RÁDIO &
ÁUDIO

C. Inovação em Rádio e Áudio

Materiais

Uso inovador do rádio / meio de áudio para comunicar a mensagem de uma marca. Trabalho que melhora e revigora
a experiência dos consumidores, permitindo que eles se envolvam e respondam ao conteúdo de rádio/áudio.

C01. Uso de rádio ou áudio como meio
O uso inovador ou criativo do rádio ou áudio como meio, com provas de como ele foi usado de forma criativa e
inovadora para comunicar a mensagem da marca.

C02. Uso da tecnologia de áudio
Idéias de pensamento avançado que melhoram diretamente a experiência do ouvinte, incluindo, mas não limitado ao
uso de aplicativos ou tecnologia móvel / web, desenvolvimento de software e tecnologia que demonstra um
desenvolvimento no processo de produção e distribuição de áudio.

Obrigatório
Versão original MP3
Altamente recomendado (Opcional)
Filme Demo
Opcional
URL
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG

C03. Ativação de voz
A aplicação inovadora e o uso de plataformas de voz e tecnologias ativadas por voz para criar uma
narrativa interativa / imersiva que impulsiona o engajamento e melhora a experiência do ouvinte.

C04. Conteúdo da marca / Podcasts
Conteúdo / programação paga, patrocinada ou financiada pela marca em todas as plataformas de áudio, incluindo
estações de rádio, plataformas de streaming, podcasts, patrocínio de programas, etc. Conteúdo que exemplifica a
mensagem / etos da marca e melhora a experiência do ouvinte.

Por favor, forneça um arquivo de áudio de amostra de até minutos.30

C05. Colocação de conteúdo
A criação e colocação contextualmente relevante de mensagens patrocinadas dentro da programação apropriada.

C06. Criatividade de Audio Led
A integração inovadora de diferentes elementos ou canais de áudio que se complementam e se constroem
mutuamente para comunicar a mensagem da marca e/ou mudar a consciência e as atitudes dos consumidores.

D. Cultura e Contexto

Materiais

Trabalho que é trazido à vida através de percepções culturais e contexto regional.
Se você estiver enviando mais de uma execução, por favor, carregue todas as execuções em um único mp3
com uma lacuna para denotar cada nova execução.

D01. Marca local
Trabalho para marcas que são distribuídas apenas em uma única localidade ou mercado que repercutiu
em um público-alvo específico.

D02. Marca Challenger
Marcas que adaptaram criativamente sua abordagem em resposta à pressão da concorrência, desafiando o status quo
para criar um trabalho de mudança de jogo que utiliza o pensamento progressivo e a criatividade inovadora.

D03. Campanha de mercado único
Trabalho que foi transmitido ou executado em um único país / região / mercado. As entradas devem descrever como
a campanha foi projetada para o mercado-alvo específico.

D04. Comportamento Social

Obrigatório
Versão original MP3
Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)
Opcional
URL
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG

Trabalho inspirado por um público/comunidade específica, girando em torno de um comportamento social identificável.

D05. Percepção Cultural
Trabalho inspirado por uma visão cultural específica decorrente das idéias, costumes, valores e estilos de vida
encontrados dentro de uma região ou localidade específica.

D06. Avanço em um orçamento
Uso criativo de orçamentos e/ou recursos modestos em relação ao mercado e/ou à indústria para criar o máximo
impacto. As inscrições devem demonstrar como uma nova visão, gastos inteligentes e um pensamento estratégico
convincente resolveram um problema comercial apesar dos recursos limitados.

D07. Objetivo Corporativo e Responsabilidade Social
Trabalho orientado por propósitos / ativismo de marca que abordam questões sociais, éticas e ambientais. As
inscrições devem demonstrar como o propósito da marca criou valor e impactou as comunidades, conectando
os clientes à cultura.

D08. Perturbação do mercado
Marcas que adaptaram criativamente sua estratégia em resposta a questões locais / regionais / globais, abraçando
novas formas de entrega de sua marca ao mesmo tempo em que mostram consideração pelo consumidor.
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Craft: Design Leões
Os Leões de Design celebram o artesanato visual. Os trabalhos deverão demonstrar como o design tem sido utilizado para definir uma marca ou comunicar
suas principais mensagens; trabalho no qual uma identidade visual única leva ao reconhecimento ou entendimento do consumidor.
Uma série de critérios será considerada durante o julgamento e ponderada da seguinte forma: 40% de idéia; 40% de execução; 20% de resultados.
Não há limite geral para quantas vezes a mesma peça de trabalho pode ser inserida no Design, desde que as categorias escolhidas sejam relevantes.

A. Construção da marca

Materiais

Soluções de identidade desenvolvidas através de múltiplos pontos de contato de marcas e plataformas de mídia.
Por favor, forneça pelo menos imagens3 em formato JPG da marca em vigor.

A01. Criação de uma nova identidade de marca
Criação de uma nova marca ou identidade corporativa para qualquer produto, serviço ou organização.

A02. Rebrand / Refresh de uma Marca Existente
Rebrand / atualização de uma identidade de marca existente para qualquer produto, serviço ou organização.

Por favor, forneça exemplos da marca anterior para comparação.

A03. Eficácia orientada pelo design

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG
Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)
Opcional
URL
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG

Trabalho que tem produzido resultados comerciais mensuráveis e tangíveis. As entradas devem detalhar como a eficácia
foi medida, avaliada e demonstrar como o trabalho foi instrumental para a mudança cultural ou integral para alcançar
o propósito de uma marca.

B. Projeto de comunicação

Materiais

Por favor, forneça um filme de demonstração mostrando o elemento de design do trabalho.

B01. Pôsteres
Design de cartazes para o uso de promoção e comunicação da marca.

Campanhas de cartazes de mais de 2 execuções devem ser inseridas juntas como uma única entrada. Os
conceitos concebidos para outro meio e aplicados a um formato de cartaz não são elegíveis nesta categoria.

B02. Mídia Impressa Promocional
Incluindo mas não limitado a calendários, convites, cartões postais, ingressos e cartões de felicitações sazonais dentro
da mídia impressa.

B03. Projeto do item promocional
Incluindo mas não se limitando a roupas, presentes e amostras promocionais, acessórios de marketing de guerrilha e
artigos promocionais.

B04. Publicações e Projeto Editorial
Incluindo mas não limitado a revistas, jornais, brochuras, artigos.

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG
Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)
Filme Demo
Opcional
URL
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG

As publicações on-line devem ser inseridas no C01. Desenho digital.

B05. Livros
Incluindo design editorial e de capa para livros impressos. As entradas devem indicar na apresentação se a capa ou o
livro inteiro deve ser considerado / julgado.

Os e-books devem ser inseridos no C01. Desenho digital.

B06. Visualização de dados
Visualizações personalizadas de dados complexos que comunicam informações de forma clara e eficiente
através de vários meios, tanto digitais como não digitais.

B07. Garantia da marca
Coleção de mídia utilizada para promover a marca e apoiar as vendas e a comercialização de um produto
ou serviço. Incluindo, mas não limitado a, kits de imprensa / mídia, jogos, artigos de papelaria de marca, etc.

B08. Edições Especiais e Itens Personalizados
Objetos de consumo doméstico e produtos que são produzidos em uma série de baixo volume, bem como
itens únicos feitos sob medida.
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C. Design Digital e Interativo

Materiais

C01. Desenho digital

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG

A execução do projeto para auxiliar a função e o uso do produto digital. Isto pode incluir, mas não está
limitado a, websites, microsites, publicações on-line, instalações digitais, aplicativos, visualização de dados, etc.

A fim de evitar que seu trabalho seja retirado do festival, seu URL deve estar acessível online até
setembro 302022

C02. Instalações e eventos digitais
Instalações e eventos com foco no uso de mídia digital e tecnologia para comunicar a marca ou a mensagem
da marca.

C03. UX, UI & Journey Design
O projeto da viagem/experiência do cliente e a resposta emocional e comportamental.

Favor demonstrar a jornada do usuário dentro de seu conteúdo de suporte.

Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)
Opcional
URL
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG
Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG
URL
Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)
Opcional
AR/VR Files
Awards Show Film
Digital Supporting
Content
Imagens de suporte digital
JPG

C04. Design de Mídias Sociais
A execução do projeto com a intenção de aumentar o engajamento através de plataformas de mídia social. Isto
pode incluir, mas não está limitado a, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, TikTok e outras plataformas de mídia
social.

Obrigatório
Imagem de
Apresentação
Digital JPG
URL
Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)
Opcional
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG
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D. Ambiente da Marca & Design de Experiência

Materiais

O trabalho concentrou-se na experiência pessoal da história ou mensagem da marca, demonstrando porque o
público alvo achou a experiência notável, significativa e memorável.
Favor fornecer 3-5 imagens em formato JPG mostrando diferentes vistas do interior ou da exposição, incluindo
uma planta ou layout, se possível.

D01. Ambiente de Varejo & Design de Experiência
O projeto e construção de um espaço / instalação de varejo permanente ou temporário, mostrando funcionalidade,
apresentação dos valores da marca e facilidade de venda. Incluindo, mas não limitado a, lojas pop-up, displays
sazonais, unidades móveis de demonstração, lojas de departamento e especializadas, bancos, salões, etc.

D02. Ponto de venda, pontos de contato do consumidor e garantia na loja
Comunicação na loja a fim de impulsionar vendas imediatas, incluindo cartazes, comunicação na prateleira, PDV
digital e físico, merchandising visual e acessórios de varejo, displays de produtos, sacos de compras, embalagem
para presentes, catálogos e outras garantias pós-compra.

Obrigatório
Imagem de
Apresentação
Digital JPG
Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)
Opcional
URL
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG

As inscrições devem mostrar o trabalho dentro do ambiente de vendas.

D03. Contar histórias de eventos
A jornada física e emocional dos participantes que melhora a mensagem chave do evento através da narrativa e da
narração de histórias. Os elementos de foco incluem o uso de tecnologia, interatividade e a experiência
multissensorial.

D04. Exposições e experiências espaciais e esculturais
Exposições / experiências que fazem uso de espaços comunitários e públicos, incluindo mas não se limitando a, como
o espaço é curado, projetado e construído para melhorar a experiência do participante.

D05. Busca de caminhos e sinalização
O projeto de sistemas digitais / não digitais de busca e sinalização para a melhoria da experiência ambiental e
de marca. Incluindo, mas não limitado à facilidade e clareza de navegação, sinalização pública, residencial, mapas
inteligentes, geolocalização, escritório, exposição, eventos e sinalização de festivais.

E. Embalagem

Materiais

Favor fornecer um filme demonstrativo das amostras físicas para que o júri possa experimentar.

E01. Alimentos
Todas as embalagens de alimentos.

E02. Bebidas
Todas as embalagens de bebidas.

E03. Outros produtos de consumo de bens de consumo duráveis
Beleza, produtos de limpeza, outros artigos domésticos, outros produtos de consumo

E04. Saúde
Farmácia, medicamentos OTC, bem estar.

E05. Embalagem Sustentável
Todos os tipos de embalagens que otimizam recursos e energia, com fontes responsáveis e métodos de produção
limpos.

E06. Edições Especiais e Embalagens Promocionais

Obrigatório
Imagem de
Apresentação
Digital JPG
Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)
Filme Demo
Opcional
URL
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG

Edição especial e embalagem promocional, que funcionou por um período de tempo limitado ou foi restrita a
um número específico de produtos.
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F. Produtos

Materiais

Design que aumenta o valor da marca através da resolução funcional e estética demonstrando qualidades da marca
/ identidade do produto através da forma, função, usabilidade, estética, resolução de problemas, produção, pesquisa
e manufaturabilidade.

F01. Tecnologia de Consumo e Cuidados para o Lar
Eletrônicos, produtos de entretenimento e mídia, gadgets, móveis, iluminação, armazenamento,
eletrodomésticos e acessórios, interiores de escritórios, móveis para interiores e exteriores.

O produto deve ter estado disponível para compra entre: 1 Março -2021 Abril Por 30favor2022., forneça um
filme de demonstração mostrando a peça de tecnologia ou os artigos para casa para que o júri possa
experimentar.

F02. Estilo de vida, Moda, Lazer, Esporte e Exterior
Estilo de vida, moda, lazer, fitness, produtos esportivos e ao ar livre, incluindo mas não limitados a, tecnologia
wearable, jóias, relógios, relógios, óculos, relógios inteligentes, tecnologia fitness & sport, artigos de luxo, acessórios
de viagem, bagagem, calçados, etc. As entradas para a moda podem ser produtos únicos / sob medida e
gamas limitadas.

O produto deve ter estado disponível para compra entre: 1 Março -2021 Abril Por 30favor2022., forneça um
filme de demonstração mostrando a peça para que o júri experimente.

F03. Produtos Infantis, Brinquedos e Produtos Educacionais

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG
Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)
Filme Demo
Opcional
URL
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG

Produtos projetados para bebês e crianças, brinquedos e produtos educacionais. As inscrições para
produtos infantis devem demonstrar aspectos que tornam o produto bebê e criança seguros e fáceis de
usar.

O produto deve ter estado disponível para compra entre: 1 Março -2021 Abril Por 30favor2022., forneça um
filme de demonstração mostrando a peça para que o júri experimente.

F04. Produtos médicos
Incluindo, mas não se limitando a, produtos de vida assistida, tecnologia de vida assistida, equipamento de clínica e
laboratório, hospital, dispositivos e equipamentos médicos/de saúde, reabilitação e cuidados, escovas de dente,
escovas de cabelo, cuidados com a pele, dispositivos de massagem, etc.

O produto deve ter estado disponível para compra entre: 1 Março -2021 Abril Por 30favor2022., forneça um
filme de demonstração mostrando a peça para que o júri experimente.
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Craft: Digital Craft
Os Leões da Digital Craft celebram a arte tecnológica.
As inscrições precisarão demonstrar forma e função excepcionais em um contexto digital; trabalhar com design impecável, execução magistral e experiência de
usuário excepcional criada para todos os ambientes digitais.
Os critérios considerados durante o julgamento serão predominantemente a execução e a experiência.
Não há limite geral para quantas vezes a mesma peça de trabalho pode ser inserida no Digital Craft.

A. Formulário

Materiais

O valor estético criativo geral do trabalho entrou tanto no som como no visual.

A01. Ilustração Digital e Design de Imagem
Aplicação criativa da ilustração dentro de um contexto digital e manipulação digital de imagens
estáticas, incluindo fotografia.

A02. Vídeo / Imagem em movimento
Uso criativo de vídeo online e filmagens digitais com habilidade técnica envolvida, incluindo e vídeo 360interativo.

A03. Desenho e Animação de Gráficos de Movimento
Uso criativo do Motion Graphics Design & Animation dentro de um contexto digital.

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG
URL
Altamente recomendado (Opcional)
Filme Demo
Opcional
AR/VR Files
Awards Show Film
Digital Supporting
Content
Imagens de suporte digital
JPG

A04. Música / Sound Design
Uso criativo de música e/ou design de som, incluindo marca sônica, parceria música/marca, e trabalho musical
iniciado etc.

A05. Projeto Estético Geral (incl. UI)
A conquista geral na composição estética e fluidez do design digital / gráfico.

A06. UX & Journey Design
A prática de design se concentrou na resposta emocional e comportamental a um produto ou serviço digital com
experiência de usuário relevante, uniforme e consistente em cada ponto de interação, com foco particular no suporte
geral, estrutura e usabilidade.

A07. Projeto de Experiência: Multi-plataforma
Experiências e eventos digitais imersivos em grande ou pequena escala que são criados para envolver e fortalecer as
relações com o consumidor. Isto pode incluir, mas não está limitado ao VR, AR, instalações, tecnologias ativadas por
voz, experiências multitela e multidimensionais.

B. Conteúdo

Materiais

O uso criativo do conteúdo, colocação e entrega de mensagem em um contexto digital.

B01. Conto de histórias multicanal
Criação de conteúdo digital multiplataforma que desenvolve ou encarna uma identidade de marca. Isto pode
incluir, mas não está limitado ao desktop, mídia rica, móvel, tecnologia wearable, instalações ao ar livre, outdoors,
experiências de varejo, etc.

B02. Conteúdo Contextual em tempo real
Criação de conteúdo em tempo real ou próximo, permitindo que as marcas respondam a eventos mundiais,
assuntos públicos e outras atividades do mundo real, em tempo real, de forma imediata e significativa.

B03. Contação de histórias e experiência personalizadas
Conteúdo dinâmico, intuitivo, direcionado e altamente relevante ou experiências digitais criadas para públicos
específicos.

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG
URL
Altamente recomendado (Opcional)
Filme Demo
Opcional
AR/VR Files
Awards Show Film
Digital Supporting
Content
Imagens de suporte digital
JPG
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C. Dados e IA

Materiais

A apresentação de dados e inteligência artificial utilizada para melhorar a experiência da marca.

C01. Narração de dados
O uso criativo de dados para transmitir uma história de marca. As entradas devem demonstrar como os
dados / insights curados foram utilizados a fim de envolver ou desenvolver uma relação significativa com um
público, cultura ou comunidade específica.

C02. Uso em tempo real e direcionamento
A aplicação criativa de dados contextuais reais/próximos do tempo incluindo, mas não limitados a, GPS, tempo,
clima, tendências sociais em tempo real e dados transacionais para proporcionar uma experiência de forma criativa e
envolvente.

C03. Visualização de dados

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG
URL
Altamente recomendado (Opcional)
Filme Demo
Opcional
AR/VR Files
Awards Show Film
Digital Supporting
Content
Imagens de suporte digital
JPG

Representação visual criativa e apresentação de dados e insights digitais.

C04. Cura de dados
A coleta criativa, o rastreamento e o uso de múltiplas fontes de dados para proporcionar uma experiência
estratégica e criativa ao usuário / peça de design / conteúdo de uma forma única e significativa. Isto pode incluir,
mas não está limitado a, interfaces não tradicionais, captura de dados de usuários, inteligência artificial,
aprendizagem de máquinas, escuta / análise social, GPS, internet das coisas, biometria, etc.

C05. AI Narração de histórias
O uso criativo da inteligência artificial para engajar ou desenvolver uma relação significativa com um público ou
comunidade específica. As inscrições devem demonstrar como a verdadeira inteligência ou aprendizagem de
máquina foi utilizada.

D. Tecnologia

Materiais

O valor da tecnologia aplicada como plataforma para conteúdo digital criativo e como ela é executada para
melhorar a experiência do usuário.

D01. Uso Inovador da Tecnologia
Tecnologia existente ou nova utilizada para melhorar a experiência do usuário e/ou a comunicação da marca.
Incluindo, mas não limitado a, automação inteligente, aplicativos de IA, chatbots, aplicativos utilitários, serviços ondemand, crowdsourcing/distribuição de conteúdo, serviços em nuvem e mercados.

D02. Integração de recursos nativos e embutidos
O uso criativo de recursos integrais embutidos e existentes de um dispositivo móvel / desktop ou outro
dispositivo digital, incluindo câmeras, microfones, telas sensíveis ao toque, Bluetooth, sensores móveis, GPS,
etc.

D03. Realização Tecnológica em Artesanato Digital
Trabalho criativo digital que equilibra uma bela execução estética com um nível inigualável de compreensão/avanço
técnico, a fim de contribuir para o progresso geral das comunicações / experiências digitais.

D04. Novas Realidades NOVO

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG
URL
Altamente recomendado (Opcional)
Filme Demo
Opcional
AR/VR Files
Awards Show Film
Digital Supporting
Content
Imagens de suporte digital
JPG

A aplicação criativa de novas realidades, resultando em ferramentas úteis ou experiências divertidas para os
usuários. Incluindo, mas não limitado a, AR, VR, XR, sistemas imersivos, mapeamento de vídeo, janela sobre
sistemas mundiais (WoW) e telepresença.

20

CANES LIONS AWARDS 2022
KIT1 DE INSCRIÇÃO - FILM
CRAFT

Craft: Film Craft Lions
Os Leões do Film Craft celebram na tela a arte da arte.
Os trabalhos deverão demonstrar uma excepcional produção de filmes; trabalho no qual a habilidade técnica e proeza na produção / pós-produção elevam uma
idéia ou melhoram drasticamente sua execução.
Os critérios considerados durante o julgamento serão predominantemente a execução.
Não há limite geral para quantas vezes o mesmo trabalho pode ser inserido no Film Craft. Cada
execução constitui uma entrada e todas as execuções devem ter sido realizadas dentro do período de
elegibilidade.

A. Produção

Materiais

A01. Direção

Obrigatório
Filme

A visão e a realização da direção, incluindo a tradução do brief criativo através da visão de um diretor e o quão
bem essa visão foi alcançada. Isto pode incluir, mas não se limita a, a forma como o elenco, o desenho do cenário, o
desenho do som e a cinematografia têm sido usados para dar vida a essa visão.

A02. Roteiro
O roteiro do filme, como está escrito. A análise do roteiro incluirá diálogo, locuções, criação de cenários, movimento,
ações e expressões, incluindo o sucesso do roteiro na idéia criativa e o apoio à execução final.

Você é obrigado a fornecer uma tradução escrita do roteiro em inglês como parte de sua apresentação.

Altamente recomendado (Opcional)
Filme Demo
Opcional
URL
AR/VR Files
Awards Show Film
Digital Supporting
Content

A03. Fundição
A visão e a realização da fundição. Incluindo a seleção de pré-produção de atores, dançarinos, cantores, modelos,
não-profissionais, animais e outros talentos.

É altamente recomendável fornecer uma Demo Film de dois minutos mostrando o processo de fundição, além do
filme enquanto é exibido.

A04. Design de Produção / Direção de Arte
A estética do projeto de produção / direção de arte. Isto inclui o desenho do cenário e a construção da localização,
assim como o aspecto geral, a sensação e a atmosfera da peça e como a narrativa foi aprimorada pela gestão
artística dos componentes visuais.

A05. Cinematografia
A qualidade e o efeito da cinematografia. Serão considerados o estilo, as escolhas artísticas, o trabalho de câmera, as
técnicas cinematográficas, a composição das filmagens, a iluminação e outros efeitos.

A06. Uso de música original
O impacto e o sucesso das composições musicais originais, criadas especificamente para anúncios em filmes. A
realização artística da faixa em si será considerada, juntamente com sua contribuição para a obra como um todo.

A07. Uso de Música Licenciada / Adaptada
A seleção de músicas licenciadas ou adaptadas. A forma como uma faixa suporta o roteiro, cria a atmosfera
necessária ou entrega de outra forma no brief criativo será considerada.

A08. Realização na produção
O sucesso geral de um filme, avaliado dentro do contexto de suas ambições e desafios individuais. A escala de
produção, restrições orçamentárias, questões técnicas, desafios enfrentados durante o processo de produção e
como a equipe de produção fez o melhor uso dos recursos disponíveis para alcançar a execução final serão
considerados.

É altamente recomendável fornecer uma Demo Film de dois minutos mostrando o processo de produção, por exemplo,
um filme 'making-of' ou 'bastidores', além do filme enquanto é exibido.
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B. Pós-Produção

Materiais

B01. Edição

Obrigatório
Filme

O sucesso técnico e criativo da edição. Todos os aspectos da edição do filme serão considerados, incluindo tempo,
ritmo, dinâmica visual, dinâmica de diálogo, integração sonora e narração geral da história.

B02. Correção de cor / Classificação
A conquista geral em correção de cor e classificação para criar esquemas de cores consistentes e estilizados
que evocam uma emoção específica e transformam o aspecto final do filme. Incluindo, mas não se
limitando a, como a classificação funciona de forma coesa com a iluminação, design de produção e direção
para afetar e melhorar o humor, a sensação e a interpretação das filmagens finais.

É altamente recomendável fornecer um filme demo de dois minutos mostrando os efeitos antes e
depois da correção/classificação.

Altamente recomendado (Opcional)
Filme Demo
Opcional
URL
AR/VR Files
Awards Show Film
Digital Supporting
Content

B03. Projeto de som
O uso criativo do design de som dentro da publicidade cinematográfica. A excelência técnica na gravação, mistura e
síntese de amostras e efeitos sonoros será considerada, juntamente com a coesão da edição e seu impacto sobre
a peça em geral.

B04. Animação
O uso e a estética da animação em filme. Todos os tipos de animação, incluindo celular, stop-motion, gráfica,
silhueta e animação por computador em 2D ou 3D serão aceitos. Para filmes que incluem tanto animação
quanto ação ao vivo, será a animação que será julgada.

B05. Efeitos visuais
A criação de ambientes de filmes e outros efeitos visuais, incluindo a excelência estética e técnica dos
próprios efeitos junto com o sucesso de sua integração em filmagens reais.

É altamente recomendado fornecer um filme demonstrativo de dois minutos mostrando como os efeitos visuais foram
criados.
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Craft: Industry Craft
Os Leões da Industry Craft celebram a arte criativa, o talento e a habilidade necessários para oferecer uma solução lindamente executada e dar vida a
uma idéia criativa. As inscrições devem demonstrar os mais altos níveis de especialização e visão na aplicação de técnicas criativas.
Os critérios considerados durante o julgamento serão, predominantemente, a execução.
Execuções únicas de Embalagem, Impressão e Editoração e Outdoor só devem ser inseridas na categoria relevante. Entretanto, se fizerem parte
de uma campanha mais ampla, serão aceitas em Comunicação e Design de Marca.
Para as entradas padrão de impressão e ao ar livre cada execução constitui uma entrada.
Para embalagens e marcas, as campanhas inteiras de comunicação e design devem ser inseridas como uma
entrada. Não há limite geral para quantas vezes a mesma peça de trabalho pode ser inserida no Industry
Craft.

A. Tipografia

Materiais

A estética do projeto e a narração de histórias transmitidas através do uso da tipografia.

A01. Marca e Design de Comunicação
Incluindo identidade de marca, design de logotipo, autopromoção, design de ambiente de marca, garantia de marca,
comunicação corporativa, itens promocionais e outros programas abrangentes de marca.

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG

Trabalhos autônomos de embalagem, impressão e publicação e design de cartazes ao ar livre não devem ser
submetidos aqui. Favor fornecer um filme de demonstração mostrando cada elemento do item para que o júri
possa experimentar.

Altamente recomendado (Opcional)
Filme Demo
Opcional
URL
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG

A02. Ao ar livre
Qualquer trabalho ao ar livre, incluindo, mas não limitado a, outdoors tradicionais, cartazes, telas digitais ao
ar livre ou trabalho ambiente.

A03. Impressão e Editoração
Qualquer trabalho impresso ou publicado.

Obrigatório
Digital
Proof
JPG
Unmounted Proof (Físico)
Altamente recomendado (Opcional)
Filme Demo
Opcional
URL
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG

A04. Projeto de embalagem
Qualquer embalagem.

Favor fornecer um filme de demonstração mostrando cada elemento da embalagem para que o júri possa
experimentar.

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG
Altamente recomendado (Opcional)
Filme Demo
Opcional
URL
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG
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B. Direção de Arte

Materiais

O projeto geral, direção e execução visual.

B01. Marca e Design de Comunicação
Incluindo identidade de marca, design de logotipo, autopromoção, design de ambiente de marca, garantia de marca,
comunicação corporativa, itens promocionais e outros programas abrangentes de marca.

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG

Trabalhos autônomos de embalagem, impressão e publicação e design de cartazes ao ar livre não devem ser
submetidos aqui. Favor fornecer um filme de demonstração mostrando cada elemento do item para que o júri
possa experimentar.

Altamente recomendado (Opcional)
Filme Demo
Opcional
URL
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG

B02. Ao ar livre
Qualquer trabalho ao ar livre, incluindo, mas não limitado a, outdoors tradicionais, cartazes, telas digitais ao
ar livre ou trabalho ambiente.

B03. Impressão e Editoração
Qualquer trabalho impresso ou publicado.

Obrigatório
Digital
Proof
JPG
Unmounted Proof (Físico)
Altamente recomendado (Opcional)
Filme Demo
Opcional
URL
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG

B04. Projeto de embalagem
Qualquer embalagem.

Favor fornecer um filme de demonstração mostrando cada elemento da embalagem para que o júri possa
experimentar.

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG
Altamente recomendado (Opcional)
Filme Demo
Opcional
URL
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG

C. Ilustração

Materiais

O impacto criativo da ilustração.

C01. Marca e Design de Comunicação
Incluindo identidade de marca, design de logotipo, autopromoção, design de ambiente de marca, garantia de marca,
comunicação corporativa, itens promocionais e outros programas abrangentes de marca.

Trabalhos autônomos de embalagem, impressão e publicação e design de cartazes ao ar livre não devem ser
submetidos aqui. Favor fornecer um filme de demonstração mostrando cada elemento do item para que o júri
possa experimentar.

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG
Altamente recomendado (Opcional)
Filme Demo
Opcional
URL
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG

24

CANES LIONS AWARDS 2022
KIT1 DE INSCRIÇÃO - INDÚSTRIA
ARTESANAL

C02. Ao ar livre
Qualquer trabalho ao ar livre, incluindo, mas não limitado a, outdoors tradicionais, cartazes, telas digitais ao
ar livre ou trabalho ambiente.

C03. Impressão e Editoração
Qualquer trabalho impresso ou publicado.

Obrigatório
Digital Proof JPG
Unmounted Proof (Físico)

Altamente recomendado (Opcional)
Filme Demo
Opcional
URL
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG

C04. Projeto de embalagem
Qualquer embalagem.

Favor fornecer um filme de demonstração mostrando cada elemento da embalagem para que o júri possa
experimentar.

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG
Altamente recomendado (Opcional)
Filme Demo
Opcional
URL
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG

D. Fotografia

Materiais

Envolvimento através da expressão criativa.

D01. Marca e Design de Comunicação
Incluindo identidade de marca, design de logotipo, autopromoção, design de ambiente de marca, garantia de marca,
comunicação corporativa, itens promocionais e outros programas abrangentes de marca.

Trabalhos autônomos de embalagem, impressão e publicação e design de cartazes ao ar livre não devem ser
submetidos aqui. Favor fornecer um filme de demonstração mostrando cada elemento do item para que o júri
possa experimentar.

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG
Altamente recomendado (Opcional)
Filme Demo
Opcional
URL
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG

D02. Ao ar livre
Qualquer trabalho impresso ou publicado.

D03. Impressão e Editoração
Qualquer trabalho ao ar livre, incluindo, mas não limitado a, outdoors tradicionais, cartazes, telas digitais ao
ar livre ou trabalho ambiente.

Obrigatório
Digital Proof JPG
Unmounted Proof (Físico)
Altamente recomendado (Opcional)
Filme Demo

Opcional
URL
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG
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E. Copywriting

Materiais

Idéias criativas trazidas à vida pela redação.

E01. Marca e Design de Comunicação
Incluindo identidade de marca, design de logotipo, autopromoção, design de ambiente de marca, garantia de marca,
comunicação corporativa, itens promocionais e outros programas abrangentes de marca.

Trabalhos autônomos de embalagem, impressão e publicação e design de cartazes ao ar livre não devem ser
submetidos aqui. Favor fornecer um filme de demonstração mostrando cada elemento do item para que o júri
possa experimentar.

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG
Altamente recomendado (Opcional)
Filme Demo
Opcional
URL
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG

E02. Ao ar livre
Qualquer trabalho ao ar livre, incluindo, mas não limitado a, outdoors tradicionais, cartazes, telas digitais ao
ar livre ou trabalho ambiente.

E03. Impressão e Editoração
Qualquer trabalho impresso ou publicado.

Obrigatório
Digital Proof JPG
Unmounted Proof (Físico)

Altamente recomendado (Opcional)
Filme Demo
Opcional
URL
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG

E04. Projeto de embalagem
Qualquer embalagem.

Favor fornecer um filme de demonstração mostrando cada elemento da embalagem para que o júri possa
experimentar.

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG
Altamente recomendado (Opcional)
Filme Demo
Opcional
URL
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG
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Engagement: Creative B2B Lions
Os Leões Criativos B2B celebram a criatividade e a eficácia no trabalho para produtos e serviços que são adquiridos por profi ssionais em nome das
empresas.
As inscrições precisarão demonstrar uma mistura de táticas de curto prazo e estratégias de construção de marca de longo prazo que se conectam com
os clientes, melhoram a saúde da marca e, por fim, impulsionam o crescimento.
Uma série de critérios será considerada durante o julgamento e ponderada da seguinte forma: 30% idéia criativa; 20% estratégia; 30% execução;
20% resultados. Não há limite geral para quantas vezes o mesmo trabalho pode ser inserido nos Leões criativos B2B, desde que as
categorias escolhidas sejam relevantes.
Entretanto, o mesmo trabalho só pode entrar na seção 'A. Serviços' ou na seção 'B. Produtos".

A. Serviços

Materiais

Todos os serviços, incluindo, mas não limitados a, serviços bancários, serviços de seguros, serviços
financeiros, plataformas, consultorias, serviços de TI, software como serviço, etc.

A01. Narração Cruzada de Histórias NOVO
Experiências online ou offline multicanal feitas para engajar e ampliar a mensagem, produto ou serviço de uma marca.

A02. Experiência da marca NOVO
Experiências físicas ou digitais que são estabelecidas para envolver e fortalecer as relações e tornar a marca mais
memorável. Isto pode incluir, mas não está limitado a narrativas imersivas da marca, marketing experiencial,
eventos ao vivo, uso de celulares, VR/AR, instalações, experiências multitela e multidimensionais.

A03. Uso inovador de Broadcast & Conteúdo NOVO
Uso criativo da transmissão ou do conteúdo para aumentar os negócios ou a atividade do cliente. Incluindo,
mas não limitado a, filme, rádio e áudio, conteúdo de marca, relações públicas, etc.

A04. Objetivo e Engajamento NOVO

Obrigatório
Convés de informação
Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)
Opcional
URL
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG

Trabalho que efetivamente atrai novos clientes, impulsiona o engajamento ou fortalece as relações com os clientes
existentes através da segmentação. As entradas devem mostrar o uso inovador de dados e insights que levem a um
aumento em novos negócios ou atividades de clientes.

A05. Eficácia & Medição NOVO
Trabalho que demonstra a introdução deliberada e cuidadosa de técnicas de medição que tiveram um impacto real
no desempenho de uma organização. Incluindo, mas não limitado a, tráfego, taxas de conversão, taxa de renovação,
consciência da marca, saliência, consideração, etc.

A06. Construção da marca a longo prazo NOVO
Estratégias personalizadas de posicionamento da marca que utilizam narrativas de marca excepcionais para
construir uma conexão emocional com clientes, acionistas e funcionários. As entradas devem demonstrar como
uma campanha de longo prazo foi fundamental para atingir os objetivos estratégicos de uma marca.

Há um aumento de elegibilidade para esta categoria de 3+ anos

A07. Avanço em um orçamento NOVO
Uso criativo de orçamentos e/ou recursos modestos em relação ao mercado e/ou à indústria para criar o máximo
impacto. As inscrições devem demonstrar como uma nova visão, gastos inteligentes e um pensamento estratégico
convincente resolveram um problema comercial apesar dos recursos limitados.

A08. Marca Challenger NOVO
Marcas que adaptaram criativamente sua abordagem em resposta à pressão da concorrência, desafiando o status quo
para criar um trabalho de mudança de jogo que utiliza o pensamento progressivo e a criatividade inovadora.

A09. Objetivo Corporativo e Responsabilidade Social NOVO
Trabalho/activismo de marca que aborda questões sociais, éticas e ambientais, assim como resultados comerciais.
As inscrições devem demonstrar como o propósito da marca criou valor e impactou as comunidades.

A10. Perturbação do mercado NOVO
Marcas que adaptaram criativamente sua estratégia em resposta a questões locais / regionais / globais, abraçando
novas formas de entrega de sua marca ao mesmo tempo em que mostram consideração pelo consumidor.

A11. Artesanato em B2B NOVO
Ideias criativas B2B trazidas à vida através de artesanato excepcional. Incluindo, mas não se limitando à
direção de arte, artesanato digital, artesanato cinematográfico, copywriting, ilustração, tipografia, fotografia, etc.
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B. Produtos

Materiais

Todos os produtos, incluindo, mas não limitado a, equipamentos físicos, infra-estrutura, suprimentos operacionais,
ferramentas, máquinas, etc.

B01. Contador de histórias multicanal NOVO
Experiências online ou offline multicanal feitas para engajar e ampliar a mensagem, produto ou serviço de uma marca.

B02. Experiência da marca NOVO
Experiências físicas ou digitais que são estabelecidas para envolver e fortalecer as relações e tornar a marca mais
memorável. Isto pode incluir, mas não está limitado a narrativas imersivas da marca, marketing experiencial,
eventos ao vivo, uso de celulares, VR/AR, instalações, experiências multitela e multidimensionais.

B03. Uso inovador de Broadcast & Conteúdo NOVO
Uso criativo da transmissão ou do conteúdo para aumentar os negócios ou a atividade do cliente. Incluindo,
mas não limitado a, filme, rádio e áudio, conteúdo de marca, relações públicas, etc.

B04. Objetivo e Engajamento NOVO

Obrigatório
Convés de informação
Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)
Opcional
URL
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG

Trabalho que efetivamente atrai novos clientes, impulsiona o engajamento ou fortalece as relações com os clientes
existentes através da segmentação. As entradas devem mostrar o uso inovador de dados e insights que levem a um
aumento em novos negócios ou atividades de clientes.

B05. Eficácia & Medição NOVO
Trabalho que demonstra a introdução deliberada e cuidadosa de técnicas de medição que tiveram um impacto real
no desempenho de uma organização. Incluindo, mas não limitado a, tráfego, taxas de conversão, taxa de renovação,
consciência da marca, saliência, consideração, etc.

B06. Construção da marca a longo prazo NOVO
Estratégias personalizadas de posicionamento da marca que utilizam narrativas de marca excepcionais para
construir uma conexão emocional com clientes, acionistas e funcionários. As entradas devem demonstrar como
uma campanha de longo prazo foi fundamental para atingir os objetivos estratégicos de uma marca.

Há um aumento de elegibilidade para esta categoria de 3+ anos

B07. Avanço em um orçamento NOVO
Uso criativo de orçamentos e/ou recursos modestos em relação ao mercado e/ou à indústria para criar o máximo
impacto. As inscrições devem demonstrar como uma nova visão, gastos inteligentes e um pensamento estratégico
convincente resolveram um problema comercial apesar dos recursos limitados.

B08. Marca Challenger NOVO
Marcas que adaptaram criativamente sua abordagem em resposta à pressão da concorrência, desafiando o status quo
para criar um trabalho de mudança de jogo que utiliza o pensamento progressivo e a criatividade inovadora.

B09. Objetivo Corporativo e Responsabilidade Social NOVO
Trabalho/activismo de marca que aborda questões sociais, éticas e ambientais, assim como resultados comerciais.
As inscrições devem demonstrar como o propósito da marca criou valor e impactou as comunidades.

B10. Perturbação do mercado NOVO
Marcas que adaptaram criativamente sua estratégia em resposta a questões locais / regionais / globais, abraçando
novas formas de entrega de sua marca ao mesmo tempo em que mostram consideração pelo consumidor.

B11. Artesanato em B2B NOVO
Ideias criativas B2B trazidas à vida através de artesanato excepcional. Incluindo, mas não se limita ndo à
direção de arte, artesanato digital, artesanato cinematográfico, copywriting, ilustração, tipografia, fotografia, etc.
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Engagement: Creative Data
Os Leões Creative Data celebram a interação de idéias e informações. As inscrições precisarão demonstrar como o trabalho foi aprimorado ou
impulsionado pelo uso criativo, interpretação, análise ou aplicação de dados. O uso criativo dos dados deve estar no centro da idéia e os resultados/impacto
devem ser claros e robustos.
Uma série de critérios será considerada durante o julgamento e ponderada da seguinte forma: 30% de estratégia; 30% de aplicação; 20% de inovação;
20% de impacto e resultados.
Não há limite geral para quantas vezes o mesmo trabalho pode ser inserido nos Dados Criativos, desde que as categorias escolhidas sejam
relevantes.

A. Dados criativos

Materiais

A01. Criatividade com base em dados

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG

Trabalho criativo elevado através do uso de dados ou métodos orientados por dados, isto pode incluir, mas
não limitado a, personalização e interatividade. O aprimoramento deve comprovadamente melhorar tanto a
experiência do cliente quanto o resultado.

A02. Alvo orientado por dados
O uso criativo ou a interpretação dos dados para fornecer um direcionamento eficaz. As entradas devem
demonstrar como os dados contribuíram para a segmentação programática ou forneceram uma visão
quantitativa chave que ajudou a definir o alvo, mensagem ou canal da marca, permitiu uma melhor personalização
ou aumentou a posição de uma marca no mercado.

A03. Produto de consumo orientado por dados
Produtos físicos ou digitais criados usando dados e pesquisas. Trabalho que demonstra claramente como os
dados contribuíram para o desenvolvimento do produto e como o produto atingiu os objetivos comerciais.
Dados de vendas e melhorias contínuas baseadas em dados do produto serão considerados.

Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)
Opcional
URL
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG

A04. Narração de dados
O uso criativo de dados para transmitir uma narrativa de marca poderosa. As entradas devem mostrar como o
insight orientado pelos dados aumentou o envolvimento do consumidor ou como as mensagens derivadas dos dados
foram apresentadas para fornecer uma marca de sucesso.
/ histórias de consumidores.

A05. Visualização de dados
Visualizações personalizadas de dados complexos que comunicam informações de forma clara e eficiente aos
consumidores de uma maneira que levou a uma mudança de comportamento. Incluindo visualizações on-line
dinâmicas, estáticas, interativas ou infográficas em tempo real e visualizações off-line, tais como instalações
visuais e ativações.

A06. Tecnologia de dados
Todas as formas de tecnologia impulsionada por dados. Isto pode incluir, mas não está limitado a, modelos,
ferramentas, plataformas, aplicativos e algoritmos. As entradas devem demonstrar como a aplicação ou invenção
da tecnologia de dados melhorou uma mensagem criativa e ilustrar claramente como a tecnologia de dados melhorou
uma campanha, incluindo uma discriminação do público, da mensagem, dos canais e da entrega.

A07. Uso de dados em tempo real
Dados criados ou utilizados em tempo real, que fornecem conteúdo dinâmico ou permitem uma relação de consumo
contínua. As entradas devem demonstrar claramente a relação de resposta entre os dados em tempo real e a produção
criativa, mostrando como os dados melhoraram a experiência do consumidor ao tornar o criativo mais relevante,
oportuno ou personalizado.

A08. Dados Sociais e Visão
A interpretação criativa dos dados gerados especificamente a partir de plataformas de mídia social a fim de
visar, engajar ou desenvolver um relacionamento com um público ou comunidade específica. Serão consideradas
as visões obtidas através do uso estratégico de dados sociais e métodos de direcionamento associados.

A09. Coleta criativa de dados e pesquisa
Pesquisa orientada a dados (incluindo pesquisa de mercado), obtenção de dados e/ou agregação de dados, realizada
a fim de fornecer uma estratégia de marca mais forte. As entradas devem delinear completamente como os
processos, metodologias de pesquisa, tecnologias, canais e/ou recursos selecionados influenciaram o resultado
geral.

A10. Integração de dados
A integração de múltiplos fluxos de dados para fornecer novos insights desde o planejamento até a entrega
de uma campanha criativa ou estratégia de marca. Isto pode incluir, mas não está limitado a, coleta de dados,
fusão, tecnologia que permitiu a integração de dados de várias fontes e a conexão de fluxos de dados.
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Engagement: Direct
Os Direct Lions celebram a criatividade direcionada e orientada por respostas.
As inscrições deverão demonstrar como as percepções e/ou dados foram utilizados como parte da estratégia para envolver grupos específicos de público-alvo
e desenvolver relacionamentos com clientes, inspirando ações e produzindo resultados mensuráveis.
Uma série de critérios será considerada durante o julgamento e ponderada da seguinte forma: 30% idéia; 20% estratégia; 20% execução; 30%
impacto e resultados. O mesmo trabalho pode ser inserido até quatro vezes em Direto. Entretanto, o mesmo trabalho só pode ser inserido uma
única vez em "A. Direto: Setores".

A. Direto: Setores

Materiais

A mesma entrada pode ser apresentada apenas uma vez nesta seção.

A01. Alimentos e bebidas
Todos os alimentos e bebidas.

Todas as entradas de fast-food devem ser inseridas na A05. Varejo.

A02. Bens de consumo
Beleza, produtos de limpeza, artigos domésticos, tecnologia, móveis e iluminação, brinquedos, moda,
eletrodomésticos, outros produtos de consumo de bens de consumo duráveis.

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG
Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)
Opcional
URL
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG

A03. Saúde
Farmácia, medicamentos OTC, bem estar.

A04. Automotivo
Veículos, outros veículos automotivos.

A05. Varejo
Varejo, eCommerce, restaurantes, fast food.

A06. Viagem / Lazer

Viagens, turismo, transporte, eventos ao vivo, museus e galerias, jogos de azar, esportes, jogos, outras atividades
recreativas.

A07. Mídia / Entretenimento
Música, cinema, televisão, publicações e mídia, livros, notícias, plataformas digitais, outras mídias.

A08. Serviços ao consumidor / Business to Business
Todos os serviços públicos comerciais, Jurídicos, financeiros, tecnologia B2B, consultorias e serviços
profissionais, outros serviços comerciais, comunicações internas e corporativas.

A09. Sem fins lucrativos / Caridade / Governo
Governo, informação pública, ONGs, militares, instituições de caridade, organizações sem fins lucrativos.

Todo o trabalho de RSE deve ser inserido no setor relevante e/ou F07. Objetivo Corporativo e categoria de
Responsabilidade Social na seção F. Cultura e Contexto.

B. Canais

Materiais

O trabalho nestas categorias será julgado sobre como o canal foi utilizado como uma peça de comunicação direta
para uma marca.

B01. Correspondência / Correio Programático
Celebrando campanhas de correio direcionadas e programáticas. As inscrições nesta categoria devem
demonstrar eficiência na tecnologia e processos utilizados, colocação efetiva e evidência de resultados.

Por favor, forneça um filme de demonstração mostrando o correio para que o júri experimente.

B02. Uso da mídia ambiente: Escala pequena
Colaterais que não sejam de correio e impressão, incluindo pequenos objetos físicos e todos os outros itens de mão (ou
equivalentes em tamanho).

A "pequena escala" refere-se ao tamanho físico do item ambiente, não à escala da distribuição. Favor
fornecer um filme de demonstração mostrando cada elemento do item para que o júri possa
experimentar.

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG
Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)
Filme Demo
Opcional
URL
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG
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B03. Uso da mídia ambiente: Grande Escala
Mídia não tradicional, incluindo acrobacias de resposta direta, equipes de rua, eventos de resposta direta,
mídia externa / ambiente e outros meios que incentivam a interação direta e buscam uma resposta mensurável.

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG

Grande Escala" refere-se ao tamanho físico do item ambiente, não à escala da distribuição.

Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)

B04. Uso de radiodifusão
Trabalho direto utilizando cinema, TV ou rádio. As entradas devem demonstrar como o meio escolhido
conduziu os outros elementos diretos dentro do trabalho.

Opcional
URL
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG

B05. Uso de Impressão / Outdoor
Trabalho direto com impressão ou ao ar livre. Isto pode incluir, mas não está limitado a, jornais, revistas, encartes,
jornais comerciais, sites tradicionais de outdoors ou cartazes, abrigos de ônibus e publicidade em trânsito usando
espaço publicitário padrão.

Painéis de avisos ampliados a serem inseridos na B03. Uso de mídia ambiente: Grande Escala.

C. Dados e Tecnologia

Materiais

Trabalho impulsionado pelo uso criativo de dados ou tecnologia que melhorou a experiência do cliente e
levou a resultados comerciais mensuráveis.

C01. Estratégia Direta Direta orientada por dados
A aplicação de dados e insights que formam significativamente a base da estratégia direta, demonstrando
como a estratégia orientada por dados ajudou a traçar o perfil dos comportamentos e segmentação dos
clientes, o que acabou levando ao sucesso das atividades de marketing direto.

C02. Alvo orientado por dados
As entradas devem demonstrar como a interpretação e análise dos dados foi utilizada para construir uma
comunicação direcionada para um público específico. Isto pode incluir, mas não está limitado, a hiper-direcionamento,
direcionamento preciso, mapeamento de audiência e segmentação de alvos.

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG
Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)
Opcional
URL
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG

C03. Uso de dados em tempo real
As entradas devem ilustrar como os dados em tempo real melhoraram criativamente o envolvimento com um público
alvo ou foram utilizados para promover um relacionamento contínuo com o consumidor. As entradas devem
demonstrar claramente como o uso de dados em tempo real levou a resultados mensuráveis e significativos.

C04. Novas Realidades & Ativação por voz
A aplicação criativa de AR, VR, XR e tecnologia de voz. Isto pode incluir, mas não está limitado a, IA, sistemas
imersivos, aplicativos e jogos móveis, mapeamento de vídeo e interfaces de conversação.

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG
Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)
Opcional
URL
AR/VR Files
Awards Show Film
Digital Supporting
Content
Imagens de suporte digital
JPG

C05. Experiências imersivas e outras tecnologias
Experiências digitais imersivas que são criadas para envolver e fortalecer as relações com os consumidores. Isto pode
incluir, mas não está limitado a, POS, instalações temporárias, experiências multitela e multidimensionais, usando GPS,
NFC, reconhecimento facial e outros métodos tecnológicos.

C07. Jogos
Celebrando o uso de jogos e jogos para visar efetivamente um público específico. As inscrições devem
demonstrar como o canal de jogo / jogo escolhido impulsionou o engajamento e suscitou uma resposta do mercado
alvo. Isto pode incluir, mas não está limitado a, jogos online, jogos móveis, experiências dentro do jogo, fichas de
simulações, quebra-cabeças, etc.

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG
Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)
Opcional
URL
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG
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D. Digital & Social

Materiais

Meios digitais e sociais / técnicas utilizadas como uma peça de comunicação direta para uma marca.

D01. Uso de Plataformas Digitais
Trabalho que utiliza plataformas on-line ou tecnologias associadas para melhorar as relações com um público específico.
Isto pode incluir, mas não está limitado a, websites, microsites, jogos, mecanismos de busca, banners publicitários e
mensagens instantâneas.

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG
URL

As campanhas lideradas pela mídia social devem ser inseridas nas D03, D04 e D05.

Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)

D02. Uso do celular
Trabalho de comunicação direcionado entregue através de dispositivos móveis / portáteis tais como
telefones celulares, tecnologia móvel, dispositivos, etc.

Opcional
AR/VR Files
Awards Show Film
Digital Supporting
Content
Imagens de suporte digital
JPG

D03. Uso de Plataformas Sociais
Trabalho que utiliza mídias sociais, plataformas de streaming, blogs, wikis, sites de compartilhamento de vídeo,
serviços hospedados, etc., para criar e/ou melhorar as relações com uma comunidade / consumidores.

D04. Resposta em tempo real
Atividade social direcionada que responde a eventos mundiais, assuntos públicos e outros do mundo real, atividade em
tempo real que estimula o compartilhamento social e uma resposta mensurável.

D05. Co-criação e Conteúdo Gerado pelo Usuário
Atividade social destinada a encorajar uma comunidade / base de fãs a contribuir ou colaborar com uma
iniciativa de marca através de um claro apelo à ação.

E. Excelência em Direto

Materiais

E01. Copywriting

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG

Trabalho que mostra uma excelente habilidade de redação que levou a uma resposta bem sucedida e comedida.

E02. Direção de Arte / Design
Trabalho que mostra o design excepcional de uma experiência do cliente que levou a uma resposta bem sucedida e
mensurável.

E03. Projeto de experiência
Trabalho que mostra um design excepcional na experiência do cliente que levou a uma resposta bem sucedida e
mensurável.

E04. Lançamento / Relançamento
Campanhas de marketing direto criadas para lançar ou relançar um produto ou serviço no mercado. Isto também pode
incluir trabalho com o objetivo de adquirir novos clientes, e revigorar clientes caducados.

Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)
Opcional
URL
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG

E05. Campanhas personalizadas
Trabalho dinâmico baseado em dados e insights do consumidor. Incluindo conteúdo de websites, vídeos, e-mails,
sociais e blogs. As entradas devem demonstrar como a campanha enriqueceu a experiência do usuário ao conduzir o
engajamento e obter resultados.
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F. Cultura e Contexto

Materiais

Trabalho que é trazido à vida através de percepções culturais e contexto regional.

F01. Marca local
Trabalho para marcas que são distribuídas apenas em uma única localidade ou mercado que repercutiu
em um público-alvo específico.

F02. Marca Challenger
Marcas que adaptaram criativamente sua abordagem em resposta à pressão da concorrência, desafiando o status quo
para criar um trabalho de mudança de jogo que utiliza o pensamento progressivo e a criatividade inovadora.

F03. Campanha de mercado único
Trabalho que foi transmitido ou executado em um único país / região / mercado. As entradas devem descrever como
a campanha foi projetada para o mercado-alvo específico.

F04. Comportamento Social
Trabalho inspirado por um público/comunidade específica, girando em torno de um comportamento social identificável.

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG
Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)
Opcional
URL
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG

F05. Percepção Cultural
Trabalho inspirado por uma visão cultural específica decorrente das idéias, costumes, valores e estilos de vida
encontrados dentro de uma região ou localidade específica.

F06. Avanço em um orçamento
Uso criativo de orçamentos e/ou recursos modestos em relação ao mercado e/ou à indústria para criar o máximo
impacto. As inscrições devem demonstrar como uma nova visão, gastos inteligentes e um pensamento estratégico
convincente resolveram um problema comercial apesar dos recursos limitados.

F07. Objetivo Corporativo e Responsabilidade Social
Trabalho orientado por propósitos / ativismo de marca que abordam questões sociais, éticas e ambientais. As
inscrições devem demonstrar como o propósito da marca criou valor e impactou as comunidades, conectando
os clientes à cultura.

F08. Perturbação do mercado
Marcas que adaptaram criativamente sua estratégia em resposta a questões locais / regionais / globais, abraçando
novas formas de entrega de sua marca ao mesmo tempo em que mostram consideração pelo consumidor.
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Engagement: Media Lions
Os Leões da mídia celebram o contexto da criatividade.
As inscrições precisarão demonstrar uma implementação inspiradora e inovadora de idéias de mídia; trabalho que é aprimorado e ampliado por uma estratégia
de canal que muda o jogo.
Uma série de critérios será considerada durante o julgamento e ponderada da seguinte forma: 20% visão e idéia, 30% estratégia e direcionamento
da mídia; 30% execução da mídia; 20% impacto e resultados.
O mesmo trabalho pode ser inserido até quatro vezes na Mídia. Entretanto, a mesma obra só pode ser inserida uma única vez na 'A. Mídia:
Setores".

A. Mídia: Setores

Materiais

A mesma entrada pode ser apresentada apenas uma vez nesta seção.

A01. Alimentos e bebidas
Todos os alimentos e bebidas.

Todas as entradas de fast-food devem ir na A05. Varejo.

A02. Bens de consumo
Beleza, produtos de limpeza, artigos domésticos, tecnologia, móveis e iluminação, brinquedos, moda,
eletrodomésticos, outros produtos de consumo de bens de consumo duráveis.

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG
Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)
Opcional
URL
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG

A03. Saúde
Farmácia, medicamentos OTC, bem estar.

A04. Automotivo
Veículos, outros veículos automotivos.

A05. Varejo
Varejo, eCommerce, restaurantes, fast food.

A06. Viagem / Lazer
Viagens, turismo, transporte, eventos ao vivo, museus e galerias, jogos de azar, esportes, jogos, outras atividades
recreativas.

A07. Mídia / Entretenimento
Música, cinema, televisão, publicações e mídia, livros, notícias, plataformas digitais, outras mídias.

A08. Serviços ao consumidor / Business to Business
Todos os serviços públicos comerciais, Jurídicos, financeiros, tecnologia B2B, consultorias e serviços
profissionais, outros serviços comerciais, comunicações internas e corporativas.

A09. Sem fins lucrativos / Caridade / Governo
Governo, informação pública, ONGs, militares, instituições de caridade, organizações sem fins lucrativos.

Todo o trabalho de RSE deve ser inserido no setor relevante e/ou F07. Objetivo Corporativo e categoria de
Responsabilidade Social na seção F. Cultura e Contexto.

B. Canais

Materiais

O trabalho nestas categorias será julgado com base na criatividade da mídia e na inovação dos canais.

B01. Uso de TV e outras telas
Incluindo TV, plataformas de vídeo sob demanda (VOD) e outros prestadores de serviços on-line. Outras telas
além da TV podem incluir, mas não estão limitadas a, telas sensíveis ao toque, telas digitais dinâmicas, telas
interativas e telas responsivas.

B02. Uso de plataformas de áudio

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG

Incluindo rádio, podcasts e outras tecnologias de áudio.

Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)

B03. Uso de impressão / Outdoor

Opcional

Incluindo jornais, revistas, encartes e periódicos comerciais. Os canais ao ar livre incluem os tradicionais locais
de outdoors ou cartazes, abrigos de ônibus e publicidade em trânsito utilizando espaço publicitário padrão.

URL
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG
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B04. Uso da mídia ambiente: Escala pequena
Colaterais que não sejam de correio e impressão, incluindo pequenos objetos físicos e todos os outros itens de mão (ou
equivalentes em tamanho).

A "pequena escala" refere-se ao tamanho físico do item ambiente, não à escala da distribuição. Favor
fornecer um filme de demonstração mostrando cada elemento do item para que o júri possa
experimentar.

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG
Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)
Filme Demo
Opcional
URL
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG

B05. Uso da mídia ambiente: Grande Escala
Outdoors / outdoors não tradicionais, incluindo locais em 3D e locais não padronizados, barreiras de bilhetes,
sinalização, fachadas, painéis digitais, painéis de janelas, envoltórios de edifícios, faixas de helicópteros e outras
execuções que utilizam um espaço ou um recurso permanente existente.

Grande Escala" refere-se ao tamanho físico do item ou execução do ambiente, não à escala da distribuição.

B06. Uso de eventos
Incluindo shows ao vivo, festivais, concertos, eventos esportivos, patrocínio de eventos, etc.

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG
Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)
Opcional
URL
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG

A mesma entrada não pode ser apresentada em ambos os B06. Uso de Eventos e B07. Uso de Stunts.

B07. Uso de Stunts
Incluindo o marketing de guerrilha, acrobacias em grande e pequena escala, eventos experimentais únicos, etc.

A mesma entrada não pode ser apresentada em ambos os B06. Uso de Eventos e B07. Uso de Stunts.

B08. Uso de Plataformas Digitais
Plataformas on-line ou tecnologias associadas e o aproveitamento de um ambiente digital em uma campanha de
mídia. Estes podem incluir, mas não estão limitados a, websites, microsites, jogos, mecanismos de busca, banners
publicitários e mensagens instantâneas.

As campanhas lideradas pela mídia social devem ser inscritas na B10. Uso de Plataformas Sociais.

B09. Uso do celular

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG
URL
Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)

Tecnologia móvel incluindo smartphones, tablets, Bluetooth, SMS, MMS, WAP, GPS, jogos e
aplicações móveis, etc.

Opcional

B10. Uso de Plataformas Sociais

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG
URL

Trabalho que utiliza mídias sociais, blogs, wikis, sites de compartilhamento de vídeo, serviços hospedados, etc. para
criar e/ou melhorar as relações com uma comunidade / consumidores.

Os trabalhos inseridos nesta categoria devem ser planejados e executados em plataformas sociais, ao
contrário das campanhas que se tornaram sociais.

AR/VR Files
Awards Show Film
Digital Supporting
Content
Imagens de suporte digital
JPG

Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)
Opcional
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG
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B11. Uso da tecnologia
Uso de tecnologia existente ou nova para executar ou apoiar uma campanha de mídia. Incluindo, mas não
se limitando à IA, AR, VR, robótica, gadgets e eletrônica, tecnologia wearable e interativa, etc. Não inclui
protótipos de tecnologia em estágio inicial.

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG
Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)
Opcional
URL
AR/VR Files
Awards Show Film
Digital Supporting
Content
Imagens de suporte digital
JPG

C. Dados

Materiais

As entradas nestas categorias devem demonstrar como a execução de uma mídia foi aprimorada ou impulsionada por
dados.

C01. Uso de Insight orientado por dados
O uso de dados para descobrir ou gerar insights que contribuíram para a eficácia de uma campanha de mídia.

C02. Uso de dados em tempo real
Dados criados ou utilizados em tempo real, que fornecem conteúdo dinâmico ou permitem uma relação de consumo
contínua. As entradas devem demonstrar claramente a relação de resposta entre os dados em tempo real e a produção
criativa, mostrando como os dados melhoraram a experiência do consumidor ao tornar o criativo mais relevante,
oportuno ou personalizado.

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG
Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)
Opcional
URL
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG

C03. Alvo orientado por dados
O uso criativo ou a interpretação de dados orientados para uma focalização eficaz. As entradas devem
demonstrar como os dados contribuíram ou para a segmentação programática, ou forneceram uma visão
quantitativa chave que ajudou a definir o alvo, a mensagem da marca ou o canal.

C04. Dados sociais
O uso criativo de dados gerados especificamente a partir das mídias sociais. Serão considerados os conhecimentos
obtidos através do uso estratégico de dados sociais e métodos de direcionamento associados.

C05. Integração de dados
A interpretação criativa dos dados para demonstrar como diferentes fluxos foram integrados para fornecer
novos insights desde o planejamento até a entrega de uma campanha criativa ou estratégia de marca.

D. Estratégia de mídia para conteúdo de marca e entretenimento

Materiais

O trabalho nessas categorias será julgado em função do sucesso da colocação do conteúdo para envolver os
consumidores e fornecer resultados mensuráveis. Observe que as entradas nestas categorias não serão julgadas pelo
conteúdo em si, mas pelo papel da mídia na criação, alavancagem e ampliação do conteúdo.

D01. Uso da Integração da Marca ou Produto em um Programa ou Plataforma
Incluindo colocação de produtos e marcas em filmes, TV, mini-séries, séries web, vídeos musicais, serviços de
streaming, patrocínio, etc.

D02. Uso de Conteúdo de Marca Criado para Digital ou Social

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG

Incluindo mídias sociais de marca, websites, microsites, aplicações móveis, jogos, publicidade nativa, etc.

Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)

D03. Co-criação da marca IP NOVO

Opcional

A criação de uma nova e compartilhada peça de IP por uma marca ou produto em colaboração com seus
parceiros de mídia para impulsionar o engajamento e resultados comerciais específicos. As inscrições devem
demonstrar quão eficaz e mutuamente benéfica foi a relação de trabalho unificada.

URL
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG
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E. Excelência na Mídia

Materiais

E01. Excelência em Mídia Insights & Estratégia

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG

O uso de insights desbloqueados e a compreensão dos comportamentos / necessidades do consumidor a fim de
desenvolver uma estratégia de mídia personalizada para atender aos objetivos comerciais específicos de uma
marca, metas de marketing e posicionamento geral.

E02. Excelência em Planejamento de Mídia
O fornecimento e seleção de plataformas de mídia para entregar a mensagem de uma marca. As entradas devem
detalhar o alcance, a penetração e a freqüência da mensagem para gerar a resposta desejada.

Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)
Opcional
URL
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG

E03. Excelência na execução da mídia
As inscrições devem demonstrar como o pensamento da mídia e as negociações habilidosas com os proprietários
da mídia contribuíram para a execução de uma campanha através de canais selecionados e atingiram as metas
comerciais. Será dada consideração à seleção da mídia como parte da narração da marca e à entrega criativa.

E04. Uso de Mídia Integrada
Integração da mídia escolhida ao longo de uma campanha. As inscrições devem demonstrar como os
diferentes meios se complementam e se constroem uns sobre os outros para comunicar a mensagem da marca.

As entradas nesta categoria devem mostrar que vários tipos de mídia foram utilizados na campanha (por exemplo,
Telas, Social, Outdoor).

F. Cultura e Contexto

Materiais

Trabalho que é trazido à vida através de percepções culturais e contexto regional.

F01. Marca local
Trabalho para marcas que são distribuídas apenas em uma única localidade ou mercado que repercutiu
em um público-alvo específico.

F02. Marca Challenger
Marcas que adaptaram criativamente sua abordagem em resposta à pressão da concorrência, desafiando o status quo
para criar um trabalho de mudança de jogo que utiliza o pensamento progressivo e a criatividade inovadora.

F03. Campanha de mercado único
Trabalho que foi transmitido ou executado em um único país / região / mercado. As entradas devem descrever como
a campanha foi projetada para o mercado-alvo específico.

F04. Comportamento Social
Trabalho inspirado por um público/comunidade específica, girando em torno de um comportamento social identificável.

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG
Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)
Opcional
URL
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG

F05. Percepção Cultural
Trabalho inspirado por uma visão cultural específica decorrente das idéias, costumes, valores e estilos de vida
encontrados dentro de uma região ou localidade específica.

F06. Avanço em um orçamento
Uso criativo de orçamentos e/ou recursos modestos em relação ao mercado e/ou à indústria para criar o máximo
impacto. As inscrições devem demonstrar como uma nova visão, gastos inteligentes e um pensamento estratégico
convincente resolveram um problema comercial apesar dos recursos limitados.

F07. Objetivo Corporativo e Responsabilidade Social
Trabalho orientado por propósitos / ativismo de marca que abordam questões sociais, éticas e ambientais. As
inscrições devem demonstrar como o propósito da marca criou valor e impactou as comunidades, conectando
os clientes à cultura.

F08. Perturbação do mercado
Marcas que adaptaram criativamente sua estratégia em resposta a questões locais / regionais / globais, abraçando
novas formas de entrega de sua marca ao mesmo tempo em que mostram consideração pelo consumidor.
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Engagement: PR
Os Leões de RP celebram a arte da comunicação estratégica e criativa.
As entradas terão de demonstrar como o pensamento original, a visão transformadora e uma estratégia enraizada em ganhos influenciaram a opinião e
impulsionaram as mudanças empresariais, sociais e/ou culturais. Trabalhar com narração de histórias em sua essência, que estabeleceu, protegeu e melhorou a
reputação e os negócios de uma organização ou marca.
Uma série de critérios será considerada durante o julgamento e ponderada da seguinte forma: 20% idéia; 30% estratégia; 20% execuç ão; 30%
impacto e resultados. O mesmo trabalho pode ser inscrito até quatro vezes em RP. Entretanto, o mesmo trabalho pode ser inserido apenas uma
vez em "A. PR: Setores".

A. PR: Setores

Materiais

A mesma entrada pode ser apresentada apenas uma vez nesta seção.

A01. Alimentos e bebidas
Todos os alimentos e bebidas.

Todas as entradas de fast-food devem entrar na A05. Varejo.

A02. Bens de consumo
Beleza, produtos de limpeza, artigos domésticos, tecnologia, móveis e iluminação, brinquedos, moda,
eletrodomésticos, outros produtos de consumo de bens de consumo duráveis.

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG
Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)
Opcional
URL
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG

A03. Saúde
Farmácia, medicamentos OTC, bem estar.

A04. Automotivo
Veículos, outros veículos automotivos.

A05. Varejo
Varejo, eCommerce, restaurantes, fast food.

A06. Viagem / Lazer
Viagens, turismo, transporte, eventos ao vivo, museus e galerias, jogos de azar, esportes, jogos, outras atividades
recreativas.

A07. Mídia / Entretenimento
Música, cinema, televisão, publicações e mídia, livros, notícias, plataformas digitais, outras mídias.

A08. Serviços ao consumidor / Business to Business
Todos os serviços públicos comerciais, Jurídicos, financeiros, tecnologia B2B, consultorias e serviços
profissionais, outros serviços comerciais, comunicações internas e corporativas.

A09. Sem fins lucrativos / Caridade / Governo
Governo, informação pública, ONGs, militares, instituições de caridade, organizações sem fins lucrativos.

Todo o trabalho de RSE deve ser inserido no setor relevante e/ou F07. Objetivo Corporativo e categoria de
Responsabilidade Social na seção F. Cultura e Contexto.

B. Marketing de Engajamento Social e Influenciador

Materiais

Nessas categorias, sua entrada será julgada em função de quão bem as plataformas sociais / digitais foram
alavancadas para apoiar ou executar a campanha de RP.

B01. Engajamento Social
Celebrando as relações públicas e a narração de histórias na mídia social que constrói a consciência da marca e a
defesa da marca. As entradas devem demonstrar como a mídia social foi aproveitada para aumentar a consciência e
a relevância da marca.

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG
URL
Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)
Opcional
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG
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B02. Gestão da comunidade
Reconhecendo o desenvolvimento, manutenção e fomento de relações de marca. As inscrições devem demonstrar
como o envolvimento com uma comunidade online / público-alvo de marcas construiu sua reputação e
estabeleceu confiança e autoridade dentro da comunidade online.

B03. Resposta em tempo real
Atividade social em tempo real projetada para responder e participar da conversa em torno de eventos mundiais,
assuntos públicos e outras atividades do mundo real, em tempo real, de forma criativa e significativa.

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG
Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)
Opcional
URL
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG

B04. Criação e produção de conteúdo
Conteúdo criado e produzido para entreter, inspirar ou educar. As entradas devem demonstrar como o
conteúdo criado foi relevante e envolvente para o público, bem como em linha com o envio de mensagens da
marca...

B05. Descoberta e Amplificação de Conteúdo
Reconhecendo uma abordagem criativa da amplificação e distribuição de conteúdo para alcançar o maior
público potencial. As inscrições devem demonstrar como uma combinação de mídia ganha, paga,
compartilhada e de propriedade contribuiu para o aumento do envolvimento e do conhecimento da marca.

B06. Uso Inovador de Influenciadores
O uso criativo e inovador de influenciadores para levar a mensagem e a consciência da marca a um público específico.

C. Insights & Measurement

Materiais

Estas categorias mostram a eficácia no uso de dados para impulsionar a inspiração criativa e estratégias de
comunicação. As inscrições serão julgadas com base na introdução deliberada e ponderada de insights e
medidas para desenvolver campanhas que tenham tido um impacto real sobre o desempenho de uma organização.
Os trabalhos deverão demonstrar o sucesso das atividades que abordam a ampla gama de desafios de reputação e de
partes interessadas que as comunicações não publicitárias têm que enfrentar.

C01. Pesquisa, dados e análises
Pesquisa, dados ou insight acionável que forneça uma contribuição significativa ou contribuição para um
programa de relações públicas. As entradas devem fornecer evidências de pesquisa ou insight, qualidade
de pensamento e o desenvolvimento de uma estratégia.

C02. Eficácia de RP
Reconhece o trabalho criativo que tem um impacto comprovado nos negócios e na reputação. As entradas devem
fornecer dados de resultados, assim como detalhes das ferramentas de medição e métodos de análise utilizados para
avaliar os resultados. Serão considerados os resultados comerciais tangíveis e a qualidade e quantidade da
mídia.

D. Técnicas de RP

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG
Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)
Opcional

URL
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG

Materiais

Nestas categorias, sua entrada será julgada pela implementação criativa de sua técnica de RP escolhida, a fim
de aumentar o alcance e alcançar os resultados desejados na campanha.

D01. Relações com a mídia
RP que coloca o jornalismo na vanguarda da campanha, com evidência de um alto grau de inovação destinado
a engajar, educar ou influenciar a redação. As entradas devem explicar a relevância dos resultados da mídia,
incluindo profundidade, qualidade e envio de mensagens. Será considerada a forma como esta estratégia
alcançou ou apoiou o resultado desejado da campanha.

D02. Uso de eventos e acrobacias
Trabalho que utiliza acrobacias, eventos, competições, jogos promocionais, eventos pop-up, arte de rua, marketing de
guerrilha, eventos corporativos, festas de lançamento, eventos ao vivo, festivais, etc. para construir o valor e a
reputação de uma marca ou projeto de comunicação como parte de uma estratégia mais ampla de relações
públicas.

D03. Lançamento / Relançamento
Trabalho criado para lançar ou relançar um produto ou serviço.

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG
Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)
Opcional
URL
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG

D04. Voz da Marca e Narração Estratégica de Histórias
Estratégias personalizadas destinadas a comunicar um ponto de vista / história particular de uma marca /
organização de forma consistentemente relevante e para construir uma conexão emocional com funcionários,
acionistas e clientes.
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D05. Uso da Tecnologia
A tecnologia existente ou nova que empurra as fronteiras da inovação digital para executar ou apoiar uma
campanha de RP, incluindo inteligência artificial, realidade virtual, robótica, gadgets e eletrônica, tecnologia
wearable e interativa, etc.

E. Excelência: Artesanato de RP
O trabalho nestas categorias será julgado pela demonstração de melhores práticas excepcionais e criativas
dentro da especialidade de RP escolhida.

E01. Gestão de Imagem Corporativa, Comunicação e Reputação
Trabalho que constrói a imagem / eleva o perfil e dá forma às percepções de uma marca, organização ou
corporação corporativa.

E02. Assuntos Públicos e Lobbying
Trabalho planejado para influenciar ou informar a agenda de políticas públicas utilizando estratégias
de lobby ou de assuntos públicos mais amplos, bem como iniciativas políticas ou de votação.

E03. Comunicação de Crise e Gestão de Problemas

Materiais

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG
Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)
Opcional
URL
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG

O planejamento e/ou tratamento das conseqüências de uma crise ou de um problema que possa afetar a
credibilidade e a reputação de uma empresa. As inscrições devem demonstrar evidências do planejamento e/ou
implementação de uma estratégia de comunicação de crise e como o resultado desejado foi alcançado.

O conteúdo das entradas nesta categoria pode ser mantido inteiramente confidencial e utilizado apenas para fins
de julgamento.

E04. Comunicação Interna e Envolvimento dos Funcionários
Envolver comunicações e atividades internas, incluindo gestão de mudanças, destinadas a conectar os funcionários
com 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. Patrocínio e parceria de marcas
Trabalho que utilizou programas de patrocínio e/ou parceria a fim de atingir objetivos específicos de conscientização /
negócios, bem como para melhorar a imagem de uma marca, organização ou corporação.

F. Cultura e Contexto

Materiais

Trabalho que é trazido à vida através de percepções culturais e contexto regional.

F01. Marca local
Trabalho para marcas que são distribuídas apenas em uma única localidade ou mercado que repercutiu
em um público-alvo específico.

F02. Marca Challenger
Marcas que adaptaram criativamente sua abordagem em resposta à pressão da concorrência, desafiando o status quo
para criar um trabalho de mudança de jogo que utiliza o pensamento progressivo e a criatividade inovadora.

F03. Campanha de mercado único
Trabalho que foi transmitido ou executado em um único país / região / mercado. As entradas devem descrever como
a campanha foi projetada para o mercado-alvo específico.

F04. Comportamento Social
Trabalho inspirado por um público/comunidade específica, girando em torno de um comportamento social identificável.

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG
Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)
Opcional
URL
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG

F05. Percepção Cultural
Trabalho inspirado por uma visão cultural específica decorrente das idéias, costumes, valores e estilos de vida
encontrados dentro de uma região ou localidade específica.

F06. Avanço em um orçamento
Uso criativo de orçamentos e/ou recursos modestos em relação ao mercado e/ou à indústria para criar o máximo
impacto. As inscrições devem demonstrar como uma nova visão, gastos inteligentes e um pensamento estratégico
convincente resolveram um problema comercial apesar dos recursos limitados.

F07. Objetivo Corporativo e Responsabilidade Social
Trabalho orientado por propósitos / ativismo de marca que abordam questões sociais, éticas e ambientais. As
inscrições devem demonstrar como o propósito da marca criou valor e impactou as comunidades, conectando
os clientes à cultura.

F08. Perturbação do mercado
Marcas que adaptaram criativamente sua estratégia em resposta a questões locais / regionais / globais, abraçando
novas formas de entrega de sua marca ao mesmo tempo em que mostram consideração pelo consumidor.
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Engagement: Social & Influencer Lions
Os Leões Social & Influenciador celebram o pensamento social criativo e as soluções de marketing de influência estratégica. As inscrições precisarão demonstrar como
os níveis de envolvimento, alcance social e o uso criativo das mídias sociais, embaixadores de marca e influenciadores levaram ao sucesso comercial.
Uma série de critérios será considerada durante o julgamento e ponderada da seguinte forma: 30% Idéia; 20% estratégia; 20% execução; 30% resultados.
Não há limite geral para quantas vezes o mesmo trabalho pode ser inserido no Social & Influencer, desde que as categorias escolhidas sejam
relevantes. Entretanto, o mesmo trabalho só pode ser inserido uma vez em 'A. Social & Influencer': Setores".

A. Social & Influenciador: Setores

Materiais

A mesma entrada pode ser apresentada apenas uma vez nesta seção.

A01. Alimentos e bebidas
Todos os alimentos e bebidas.

Todas as entradas de fast-food devem entrar na A05. Varejo.

A02. Bens de consumo
Beleza, produtos de limpeza, artigos domésticos, tecnologia, móveis e iluminação, brinquedos, moda,
eletrodomésticos, outros produtos de consumo de bens de consumo duráveis.

A03. Saúde
Farmácia, medicamentos OTC, bem estar.

A04. Automotivo
Veículos, outros veículos automotivos.

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG
URL
Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)
Opcional
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG

A05. Varejo
Varejo, eCommerce, restaurantes, fast food.

A06. Viagem / Lazer

Viagens, turismo, transporte, eventos ao vivo, museus e galerias, jogos de azar, esportes, jogos, outras atividades
recreativas.

A07. Mídia / Entretenimento
Música, cinema, televisão, publicações e mídia, livros, notícias, plataformas digitais, outras mídias.

A08. Serviços ao consumidor / Business to Business
Todos os serviços públicos comerciais, Jurídicos, financeiros, tecnologia B2B, consultorias e serviços
profissionais, outros serviços comerciais, comunicações internas e corporativas.

A09. Sem fins lucrativos / Caridade / Governo
Governo, informação pública, ONGs, militares, instituições de caridade, organizações sem fins lucrativos.

Todo o trabalho de RSE deve ser inserido no setor relevante e/ou F07. Objetivo Corporativo e categoria de
Responsabilidade Social na seção F. Cultura e Contexto.
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B. Visões Sociais e Envolvimento

Materiais

O trabalho nessas categorias será julgado em função do sucesso que foi usado para se envolver com as comunidades
on-line e fornecer resultados mensuráveis e significativos para uma marca.

B01. Gestão da comunidade
Atividade social que é projetada para engajar, construir ou manter uma comunidade social on-line. Serão considerados
os níveis de engajamento e a relevância das comunicações direcionadas a usuários ativos / não-ativos.

B02. Público-alvo / Estratégias de engajamento
Atividade social personalizada para comunidades, grupos ou indivíduos pré-definidos com base em percepções sociais
tais como comportamento, interesses, geo-localização, etc. Isto pode incluir, mas não está limitado a, publicidade
nativa e campanhas programáticas a personalização de mensagens, sua relevância e execução criativa, etc.

B03. Resposta em tempo real

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG
URL
Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)
Opcional
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG

Atividade social orientada que utiliza plataformas sociais para responder a eventos mundiais, assuntos públicos
e outras atividades em tempo real de forma significativa, sensível ao tempo e criativa, o que estimula o
compartilhamento e o engajamento social.

B04. Dados Sociais e Visão
Campanhas sociais elevadas através do uso de dados e insights para envolver ou desenvolver uma relação
significativa com um público ou comunidade específica. Serão consideradas as visões obtidas através da
aplicação estratégica de dados/análises sociais.

B05. Narração de histórias da marca
Campanhas sociais que utilizam histórias excepcionais de marcas/consumidores para promover um envolvimento
significativo com um público específico.

B06. Uso Inovador da Comunidade
Uso criativo das plataformas sociais existentes e/ou comunidades on-line para impactar os objetivos
comerciais ou melhorar um relacionamento com uma marca, comunidade ou consumidores. Isto também pode
incluir o uso de novas funções construídas para plataformas sociais existentes, níveis de envolvimento, alcance
social e estratégia criativa, etc.

B07. Novas Realidades & Ativação por voz
A aplicação criativa de AR, VR, XR ou Ativação por Voz. Isto pode incluir, mas não está limitado a, IA, redes
sociais imersivas, aplicativos e jogos móveis, interfaces de conversação, etc.

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG
URL
Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)
Opcional
AR/VR Files
Awards Show Film
Digital Supporting
Content
Imagens de suporte digital
JPG

C. Marketing Influenciador

Materiais

As inscrições nesta categoria devem demonstrar como uma campanha social foi aprimorada através do uso de
influenciadores sociais e criadores de conteúdo.

C01. Alcance & Influência Orgânica
Campanhas sociais de marca que se tornam parte da cultura popular e como resultado são captadas por uma
celebridade, embaixador social ou influenciador, expandindo ainda mais o alcance e o impacto da campanha. As
inscrições devem informar quais celebridades, embaixadores sociais ou influenciadores captaram a campanha.

C02. Parcerias
Iniciativas ou execuções sociais em que as marcas fazem parcerias com um influenciador ou embaixador social a fim
de se envolverem com um público específico. Como a parceria foi eficaz e mutuamente benéfica e como o público
alvo foi envolvido em formas convincentes será considerado.

C03. Uso Inovador de Influenciadores
Uso criativo de influenciadores, incluindo, mas não limitado a, conteúdo único criado por um influenciador
com o objetivo principal de aumentar o alcance e a conscientização de uma marca ou organização e/ou para
impulsionar resultados comerciais.

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG
URL
Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)
Opcional
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG
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D. Marketing de Conteúdo Social

Materiais

O trabalho nessas categorias será julgado em função do sucesso com que o conteúdo foi utilizado para envolver os
consumidores e o público alvo.

D01. Colocação de conteúdo
Conteúdo e estratégia editorial e colocação através de canais sociais. O arranjo estratégico e a curadoria do conteúdo
apropriado que pode impulsionar ou melhorar uma campanha social mais ampla.

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG
URL
Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)
Opcional
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG

D02. Filme Social
Filme social único criado especificamente para plataformas sociais on-line que se destinam a um amplo
compartilhamento. Os resultados e o número de pontos de vista serão levados em consideração.

D03. Série de filmes sociais
Série de filmes sociais criados especificamente para plataformas sociais on-line que se destinam a um amplo
compartilhamento. Os resultados e o número de pontos de vista serão levados em consideração durante o processo
de julgamento.

Por favor, carregue todas as execuções em um único arquivo de vídeo com slates denotando o início da próxima
execução.

D04. Co-criação e Conteúdo Gerado pelo Usuário
Atividade social destinada a encorajar uma comunidade / base de fãs a contribuir ou colaborar com uma
iniciativa de marca para aumentar a lealdade e o engajamento.

D05. Comércio Social
Trabalho que aproveita as mídias sociais e plataformas sociais para o eCommerce e mCommerce para impulsionar
resultados comerciais.

Obrigatório
URL
do
film
e
Altamente recomendado (Opcional)
Filme Demo
Opcional
AR/VR Files
Awards Show Film
Digital Supporting
Content
Imagens de suporte digital
JPG
Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG
URL
Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)
Opcional
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG

E. Excelência em Social & Influenciador

Materiais

E01. Campanha Social Multiplataforma

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG
URL

Campanhas sociais que utilizam múltiplas plataformas de mídia online e/ou offline e eventos ao vivo As inscrições
devem ilustrar que estes elementos impulsionam ou são inerentemente necessários para a execução geral da
campanha social.

E02. Patrocínio e parceria de marcas
Campanhas sociais que utilizam programas de patrocínio e/ou parceria para apoiar um produto ou serviço a fim
de atender a metas específicas de conscientização/empresariais, bem como para melhorar a imagem de uma marca
corporativa, organização ou corporação.

E03. Objetivo Social
Campanhas sociais especificamente projetadas para envolver os consumidores através de alinhamentos autênticos,
com um propósito / causa social. As inscrições devem demonstrar como os valores centrais da marca se alinham
com a causa ou com um propósito social mais amplo. Isto pode incluir, mas não está limitado a, iniciativas de
responsabilidade social sem fins lucrativos.

Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)
Opcional
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG
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F. Cultura e Contexto

Materiais

Trabalho que é trazido à vida através de percepções culturais e contexto regional.

F01. Marca local
Trabalho para marcas que são distribuídas apenas em uma única localidade ou mercado que repercutiu
em um público-alvo específico.

F02. Marca Challenger
Marcas que adaptaram criativamente sua abordagem em resposta à pressão da concorrência, desafiando o status quo
para criar um trabalho de mudança de jogo que utiliza o pensamento progressivo e a criatividade inovadora.

F03. Campanha de mercado único
Trabalho que foi transmitido ou executado em um único país / região / mercado. As entradas devem descrever como
a campanha foi projetada para o mercado-alvo específico.

F04. Comportamento Social
Trabalho inspirado por um público/comunidade específica, girando em torno de um comportamento social identificável.

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG
URL
Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)
Opcional
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG

F05. Percepção Cultural
Trabalho inspirado por uma visão cultural específica decorrente das idéias, costumes, valores e estilos de vida
encontrados dentro de uma região ou localidade específica.

F06. Avanço em um orçamento
Uso criativo de orçamentos e/ou recursos modestos em relação ao mercado e/ou à indústria para criar o máximo
impacto. As inscrições devem demonstrar como uma nova visão, gastos inteligentes e um pensamento estratégico
convincente resolveram um problema comercial apesar dos recursos limitados.

F07. Objetivo Corporativo e Responsabilidade Social
Trabalho orientado por propósitos / ativismo de marca que abordam questões sociais, éticas e ambientais. As
inscrições devem demonstrar como o propósito da marca criou valor e impactou as comunidades, conectando
os clientes à cultura.

F08. Perturbação do mercado
Marcas que adaptaram criativamente sua estratégia em resposta a questões locais / regionais / globais, abraçando
novas formas de entrega de sua marca ao mesmo tempo em que mostram consideração pelo consumidor.
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Entertainment: Entertainment Leões
Os Leões do entretenimento celebram a criatividade que transforma conteúdo em cultura.
As inscrições precisarão demonstrar idéias que são imperceptíveis; trabalho que cativa a fim de cortar, comunicar uma mensagem de marca ou se conectar
com os consumidores de uma nova maneira.
Os critérios considerados durante o julgamento serão predominantemente a idéia, a integração da marca e a execução.
Não há limite geral para quantas vezes o mesmo trabalho pode ser inserido em Entretenimento, desde que as categorias escolhidas sejam relevantes.

A. Conteúdo de Marca Audiovisual

Materiais

A01. Filme de ficção: Até minutos5

Obrigatório
Filme

Filmes de ficção de marca ou séries criadas para plataformas de cinema, TV, online ou vídeo sob demanda.

Se você estiver enviando uma série, por favor, carregue todos os episódios em um único arquivo de vídeo
com slates, indicando o início do próximo episódio. A publicidade tradicional dos filmes deve ser inserida no
Film Lions.

Opcional
URL
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG

A02. Filme de não-ficção: Até minutos5
Filme factual, série ou documentário / filme de realidade criado para plataformas de cinema, TV, online ou vídeo sob
demanda.

Se você estiver enviando uma série, por favor, carregue todos os episódios em um único arquivo de vídeo
com slates, indicando o início do próximo episódio. A publicidade tradicional dos filmes deve ser inserida no
Film Lions.

A03. Filme de ficção: 5-30 minutos
Filmes de ficção de marca ou séries criadas para plataformas de cinema, TV, online ou vídeo sob demanda

Se você estiver enviando uma série, por favor, carregue todos os episódios em um único arquivo de vídeo
com slates, indicando o início do próximo episódio. A publicidade tradicional dos filmes deve ser inserida no
Film Lions.

A04. Filme de não-ficção: 5-30 minutos
Filme factual, série ou documentário / filme de realidade criado para plataformas de cinema, TV, online ou vídeo sob
demanda.

Se você estiver enviando uma série, por favor, carregue todos os episódios em um único arquivo de vídeo
com slates, indicando o início do próximo episódio. A publicidade tradicional dos filmes deve ser inserida no
Film Lions.

A05. Filme de ficção: Em minutos30
Filmes de ficção de marca ou séries criadas para plataformas de cinema, TV, online ou vídeo sob demanda

Se você estiver enviando uma série, por favor, carregue todos os episódios em um único arquivo de vídeo
com slates, indicando o início do próximo episódio. A publicidade tradicional dos filmes deve ser inserida no
Film Lions.

A06. Filme de não-ficção: Em minutos30
Filme factual, série ou documentário / filme de realidade criado para plataformas de cinema, TV, online ou vídeo sob
demanda.

Se você estiver enviando uma série, por favor, carregue todos os episódios em um único arquivo de vídeo
com slates, indicando o início do próximo episódio. A publicidade tradicional do filme deve ser inserida no
Film Lions.

A07. Novas Realidades
Filmes de ficção, documentários ou séries criadas para plataformas emergentes, incluindo VR, AR, etc.

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG
Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)
Opcional
URL
AR/VR Files
Awards Show Film
Digital Supporting
Content
Imagens de suporte digital
JPG
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A08. Transmissão ao vivo / Transmissão ao vivo
Cinema, TV ou conteúdo ao vivo on-line, incluindo cobertura ao vivo de eventos e uso de plataformas de
transmissão ao vivo.

Por favor, forneça um arquivo de amostra de filme de até minutos.30

Obrigatório
Filme
Opcional
URL
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG
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A09. Conteúdo de áudio
Conteúdo criado para rádio, podcasts ou outras plataformas de áudio.

Obrigatório
Versão original MP3
Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)
Opcional
URL
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG

A10. Integração da Marca e Patrocínios / Parcerias
Integração de marcas em conteúdos existentes como filmes, séries, TV ou programas de rádio / áudio, assim como
parcerias estratégicas e criativas / patrocínios para conteúdos de marca.

A11. Estratégia de Envolvimento do Público / Distribuição
Estratégias de engajamento e distribuição do público que promovam de forma criativa e eficaz o alcance do
conteúdo.

A12. Conteúdo promocional para editoras e redes

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG
Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)
Opcional
URL
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG

Conteúdo original / programação criada para promover uma empresa de mídia, rede, emissora ou editora. As
entradas serão julgadas não apenas pelo conteúdo, mas como ele comunicou ou evoluiu a identidade da
editora.

B. Talento

Materiais

Entretenimento que apresenta ou é desenvolvido em colaboração com talentos. As entradas devem
demonstrar como a influência do talento foi alavancada para amplificar a mensagem de uma marca.

B01. Talento: Filme, série e áudio
Filmes de ficção de marca, documentários, séries ou conteúdos de áudio que apresentam um talento para
ampliar a mensagem de uma marca e aumentar o envolvimento com um público.

Obrigatório
Filme
Opcional
URL
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG

Se você estiver enviando uma série, por favor, carregue todos os episódios em um único arquivo de vídeo
com slates, indicando o início do próximo episódio. A publicidade tradicional do filme deve ser inserida no
Film Lions.

B02. Talento: Experiência ao vivo
Entretenimento ao vivo, incluindo concertos, acrobacias e festivais que apresentam um talento para amplificar a
mensagem de uma marca e aumentar o envolvimento com um público.

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG
Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)
Opcional
URL
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG

B03. Talento: Digital e Social
Iniciativas de mídia digital e social que apresentam um talento para amplificar a mensagem de uma marca e
aumentar o envolvimento com um público.

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG
URL
Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)
Opcional
AR/VR Files
Awards Show Film
Digital Supporting
Content
Imagens de suporte digital
JPG
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B04. Parcerias com Talento
Parcerias estratégicas entre uma marca e um talento. As inscrições serão julgadas em função da eficácia e dos
benefícios mútuos da parceria.

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG
Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)
Opcional
URL
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG

C. Jogos

Materiais

Jogos e iniciativas de jogos que comunicam uma marca, produto ou artista através da produção criativa, promoção e
distribuição de conteúdo com jogos no centro.

C01. Jogos digitais e móveis
Console, jogos online e móveis criados especificamente para uma marca, incluindo tecnologia emergente para jogos.

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG
Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)
Opcional
URL
AR/VR Files
Awards Show Film
Digital Supporting
Content
Imagens de suporte digital
JPG

C02. Integração de marca para jogos
A integração estratégica e criativa de uma marca em um jogo ou plataforma de jogos, incluindo marketing dentro do
jogo, conteúdo promocional ou experiência ao vivo para jogos.

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG
Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)
Opcional
URL
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG

D. Esportes

Materiais

Recompensando exemplos de entretenimento esportivo e iniciativas através de diferentes plataformas, incluindo os
esports.

D01. Esportes: Conteúdo
Filmes, documentários, séries, transmissões ao vivo ou conteúdo de áudio com esportes em sua essência que visam
ampliar a mensagem de uma marca e aumentar o envolvimento com um público.

Obrigatório
Filme
Opcional
URL
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG
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D02. Esportes: Integração da Marca e Patrocínios / Parcerias
A parceria estratégica e criativa com uma equipe, atleta ou organização ou integração de uma marca no
entretenimento esportivo existente, tais como eventos esportivos ou programas de TV esportiva.

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG
Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)
Opcional
URL
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG

E. Inovação em Entretenimento

Materiais

Conteúdo de marca inovador que empurra as fronteiras da indústria utilizando idéias de pensamento
avançado para se envolver com o público escolhido.

E01. Inovação em conteúdo de marca
Conteúdo inovador e de marca inigualável.

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG
Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)
Opcional
URL
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG
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Entertainment: Entertainment Lions for
Music
Os Leões de Entretenimento para a Música celebram colaborações musicais criativas e conteúdo musical original.
As inscrições deverão demonstrar a produção, promoção ou distribuição de música original para marcas; trabalho onde um artista de gravação ou plataforma
é criativamente alavancado para se comunicar com os consumidores.
Não há limite geral para quantas vezes o mesmo trabalho pode ser inserido no Entertainment Lions for Music, desde que as categorias
escolhidas sejam relevantes.

A. Conteúdo musical

Materiais

Conteúdo musical original para promover uma faixa, álbum ou artista.

A01. Excelência em vídeo musical
As inscrições devem demonstrar exemplos excepcionais de vídeos musicais originais e vídeos musicais interativos.

Obrigatório
Filme
Opcional
URL
AR/VR Files
Awards Show Film
Digital Supporting
Content
Imagens de suporte digital
JPG

A02. Integração da marca ou produto ao conteúdo musical
Integração de marcas relevantes e simbióticas em vídeos musicais ou outros conteúdos musicais.

Obrigatório
Filme
Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)
Opcional
URL
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG

B. Comunidade

Materiais

Iniciativas para promover uma faixa, álbum ou artista, criado para engajar fãs novos ou já existentes.

B01. Experiência musical ao vivo
A concepção e produção de experiências com música em sua essência, isto pode incluir, mas não está limitado a,
concertos, acrobacias, instalações e ativações.

B02. Engajamento do ventilador / Edifício da comunidade
Iniciativas estratégicas destinadas a construir e engajar uma base de fãs de artistas, aumentando a atividade
comunitária e a afinidade com a marca.

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG
Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)
Opcional
URL
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG
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C. Inovação em Música

Materiais

Uso criativo de plataformas musicais e tecnologia para uma marca ou artista. O foco será colocado na
aplicação criativa da tecnologia para enriquecer o conteúdo de uma marca e seu produto ou serviço.

C01. Uso de plataforma de streaming de música ou serviço de hospedagem de vídeo
Uso criativo de plataformas de transmissão de música, serviço de hospedagem de vídeo e estratégias de
playlist para promover uma marca ou um artista.

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG
URL
Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)
Opcional
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG

C02. Uso da Tecnologia Musical ou Inovação
Criação ou uso de aplicativos, dispositivos e novas tecnologias na promoção de uma marca ou de um artista.

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG
Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)
Opcional
URL
AR/VR Files
Awards Show Film
Digital Supporting
Content
Imagens de suporte digital
JPG

D. Excelência em Música

Materiais

Colaboração entre uma marca e artistas musicais para co-criar e desenvolver conteúdos divertidos e
envolventes para promover o alcance de uma marca, aumentar a conscientização e impulsionar os
negócios.

D01. Uso da Composição Original
O impacto e o sucesso das composições musicais originais criadas especificamente para o uso de uma marca. A
realização artística da faixa em si será considerada, assim como seu uso bem sucedido na comunicação da marca.

D02. Uso de Música Licenciada / Adaptada
Colocação de uma pista que foi licenciada ou adaptada por, mas não especificamente criada para, uma
marca para uso em suas comunicações. Será considerada a origem e adequação da música para a marca.

D03. Artista como Marca ou Embaixador da Causa
Colaborações entre uma marca ou organização de caridade / sem fins lucrativos e artistas musicais para aumentar o
alcance de uma marca ou a conscientização de uma causa. As inscrições nesta categoria devem demonstrar como o
porta-voz/embaixador da marca desempenhou um papel integral na construção da persona da marca.

D04. Produção de Conteúdo Artístico Exclusivo em Parceria com uma Marca ou Causa
Colaborações entre uma marca ou organização de caridade / sem fins lucrativos e um artista musical para
produzir conteúdo exclusivo para aumentar o alcance e a notoriedade da marca. Isto também pode incluir trabalhos
criados para todos os meios, incluindo eventos ao vivo, concertos, turnês, etc.

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG
Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)
Opcional
URL
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG

D05. Parceria de marca / Endosso
Parcerias estratégicas excepcionais entre marcas e artistas musicais que beneficiam mutuamente todos os envolvidos.
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Entertainment: Entertainment Lions for
Sport
Os Leões do Entretenimento para o Esporte celebram a criatividade que se apóia na cultura dos fãs e aproveita o poder do esporte e do eSports para
conectar as pessoas às marcas.
As inscrições deverão demonstrar excelência em criatividade inovadora dentro do ecossistema esportivo e eSports através do uso de planejame nto
estratégico eficaz, patrocínio, gerenciamento de marca, mídia, entretenimento e/ou talento.
As marcas se referem a patrocinadores, atletas, equipes, organizações, titulares de direitos ou qualquer entidade que produz e distribui produtos e
conteúdos relacionados ao esporte.
O eSports pode ser inserido em todas as categorias dentro do Entertainment Lions for Sports.
Não há limite geral para quantas vezes o mesmo trabalho pode ser inserido no Esporte, desde que as categorias escolhidas sejam relevantes.

A. Conteúdo da marca para o esporte

Materiais

A01. Série de filmes e áudio

Obrigatório
Filme

Conteúdo de filme, rádio e áudio de marca, incluindo documentários e séries, com esportes em seu núcleo que visam
ampliar a mensagem de uma organização esportiva ou marca.

Opcional
URL
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG

Se você estiver enviando uma série de filmes, por favor, carregue todas as execuções em um único arquivo
de vídeo com slates denotando o início da próxima execução.

A02. Transmissão ao vivo / Transmissão ao vivo
Integração da marca ou do patrocinador na cobertura ao vivo de eventos esportivos, incluindo o uso de
plataformas de transmissão ao vivo, onde uma marca contribui com uma narrativa ou expertise única que aumenta
claramente a qualidade geral do conteúdo.

Por favor, forneça um arquivo de amostra de filme de até minutos.30

A03. Digital
Iniciativas digitais e móveis com o esporte em sua essência. Isto pode incluir, mas não está limitado a, publicidade
nativa, websites, microsites, aplicações móveis, etc.

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG
URL
Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)
Opcional
AR/VR Files
Awards Show Film
Digital Supporting
Content
Imagens de suporte digital
JPG

A04. Jogos
eSports, jogos e iniciativas de jogos criados para comunicar uma marca, equipes ou organização esportiva através da
produção criativa, promoção e distribuição de conteúdo com jogos relacionados ao esporte no centro, incluindo
o uso da integração da marca dentro das plataformas de jogos existentes.

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG
Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)
Opcional
URL
AR/VR Files
Awards Show Film
Digital Supporting
Content
Imagens de suporte digital
JPG
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A05. Conteúdo promocional para editoras e redes
Conteúdo relacionado ao esporte / programação criada para promover uma empresa de mídia, rede,
emissora ou editora. As entradas serão julgadas não apenas pelo conteúdo, mas como ele comunicou ou
evoluiu a identidade da editora.

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG
Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)
Opcional
URL
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG

B. Experiência de marca liderada pelo esporte

Materiais

B01. Experiência Esportiva ao Vivo

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG

Integração da marca ou do patrocinador em eventos esportivos ao vivo ou eSport, shows, acrobacias e instalações
que permitem que uma marca forneça amplificação de mensagens e se envolva com um público.

B02. 360 Experiência de marca integrada
Experiências que levam a mensagem de uma marca com sucesso através de múltiplas plataformas / canais, tanto
online como offline. As entradas devem demonstrar como o conteúdo que apresenta a mensagem, produto ou serviço
de uma marca tem sido implementado sem problemas em várias plataformas para continuar e ampliar a experiência e o
engajamento significativo dos consumidores.

Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)
Opcional
URL
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG

C. Fãs e Comunidade

Materiais

C01. Engajamento do ventilador

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG

Iniciativas estratégicas projetadas para construir e engajar uma base de fãs relacionados ao esporte, aumentando a
atividade comunitária e a lealdade dos fãs.

C02. Influenciador & Co-criação
Conteúdo social / atividades criadas com ou por influenciadores esportivos com o objetivo principal de aumentar
o alcance ou o perfil de uma marca ou organização dentro da comunidade esportiva. Isto pode incluir, mas não está
limitado a, colaborações, conteúdo patrocinado ou conteúdo gerado pelo usuário.

Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)
Opcional
URL
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG

C03. Social
Campanhas de mídia social concebidas para engajar, construir ou manter uma comunidade social on-line.

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG
URL
Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)
Opcional
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG
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D. Inovação em Entretenimento Esportivo

Materiais

D01. Uso inovador da tecnologia e das plataformas para o esporte

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG

Entretenimento esportivo que demonstre o uso inventivo de tecnologia, plataformas, mídia ou canais
novos ou existentes.

Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)
Opcional
URL
AR/VR Files
Awards Show Film
Digital Supporting
Content
Imagens de suporte digital
JPG

D02. Inovação em Produtos de Marca para o Esporte
Roupas esportivas promocionais e equipamentos ou produtos esportivos criados por uma marca para
melhorar a experiência esportiva, conforto, desempenho, segurança dos atletas e fãs.

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG
Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)
Opcional
URL
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG

E. Excelência em Entretenimento Esportivo

Materiais

E01. Integração da Marca e Patrocínios

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG

Integração de uma marca no entretenimento esportivo existente, tais como eventos esportivos ou programas e
conteúdos esportivos de TV.

E02. Narração de histórias da marca
Iniciativas / campanhas esportivas que demonstram narrativas de marca para impulsionar o envolvimento significativo
dos fãs / consumidores através de plataformas relevantes.

Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)

E03. Estratégia de Distribuição ou Direcionamento do Público

Opcional

Campanhas esportivas elevadas através do uso de métodos de direcionamento, incluindo insights através de
dados, iniciativas de base e estratégias de distribuição para envolver ou desenvolver uma relação
significativa com um público ou comunidade específica.

E04. Parcerias com Talentos Esportivos
Excelência em parcerias estratégicas entre uma marca e uma personalidade esportiva conhecida, uma equipe ou uma
organização esportiva. As inscrições serão julgadas em função da eficácia e do benefício mútuo da parceria.

URL
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG

E05. Esportes para o bem
O uso do esporte em colaboração com uma marca, atleta, equipe ou organização esportiva para uma finalidade social.

E06. Diversidade e Inclusão no Esporte
Campanhas esportivas que abordam e enfrentam disparidades baseadas em sexo, sexualidade, deficiência, raça,
etnia, origem, religião ou outro status dentro de uma comunidade esportiva ou relacionada ao esporte.

E07. Marca Challenger para o Esporte
Marcas que adaptaram criativamente sua abordagem em resposta à pressão da concorrência, desafiando o status quo
para criar um trabalho de mudança de jogo que utiliza o pensamento progressivo e a criatividade inovadora.
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Experience: Brand Experience &
Activation Lios
Os Leões de Experiência e Ativação da Marca celebram a construção criativa e abrangente da marca através do uso de design de experiência, ativação,
imersão, varejo e envolvimento de 360° do cliente.
As inscrições devem demonstrar como a viagem do cliente, a experiência da marca e a otimização de cada ponto de contato levaram ao aumento da
afinidade com a marca e ao sucesso comercial.
Uma série de critérios será considerada durante o julgamento e ponderada da seguinte forma: 20% Idéia; 20% estratégia; 30% execução; 30% resultados.
O mesmo trabalho pode ser inserido até quatro vezes em Brand Experience & Activation. Entretanto, a mesma obra só pode ser in serida uma
vez em 'A. Experiência e Ativação da Marca': Setores".

A. Experiência e Ativação da Marca: Setores

Materiais

A mesma entrada pode ser apresentada apenas uma vez nesta seção.

A01. Alimentos e bebidas
Todos os alimentos e bebidas.

Todas as entradas de fast-food devem ser inseridas na A05. Varejo.

A02. Bens de consumo
Beleza, produtos de limpeza, artigos domésticos, tecnologia, móveis e iluminação, brinquedos, moda,
eletrodomésticos, outros produtos de consumo de bens de consumo duráveis.

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG
Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)
Opcional
URL
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG

A03. Saúde
Farmácia, medicamentos OTC, bem estar.

A04. Automotivo
Veículos, outros veículos automotivos.

A05. Varejo
Varejo, eCommerce, restaurantes, fast food.

A06. Viagem / Lazer
Viagens, turismo, transporte, eventos ao vivo, museus e galerias, jogos de azar, esportes, jogos, outras atividades
recreativas.

A07. Mídia / Entretenimento
Música, cinema, televisão, publicações e mídia, livros, notícias, plataformas digitais, outras mídias.

A08. Serviços ao consumidor / Business to Business
Todos os serviços públicos comerciais, Jurídicos, financeiros, tecnologia B2B, consultorias e serviços
profissionais, outros serviços comerciais, comunicações internas e corporativas.

A09. Sem fins lucrativos / Caridade / Governo
Governo, informação pública, ONGs, militares, instituições de caridade, organizações sem fins lucrativos.

Todo o trabalho de RSE deve ser inserido no setor relevante e/ou E07. Objetivo Corporativo e categoria de
Responsabilidade Social na seção E. Cultura e Contexto.

B. Pontos de contato e tecnologia

Materiais

O uso de tecnologia e múltiplos pontos de contato através de uma experiência de marca ou ativação.

B01. Engajamento Social e Integração para Experiência Viva
Trabalho que aproveita as mídias sociais para melhorar uma experiência ou ativação ao vivo.

B02. Uso de celulares e dispositivos
Trabalho que utiliza um aplicativo móvel, dispositivo portátil ou tecnologia móvel para criar ou
melhorar a interação com os consumidores em uma experiência de marca ou ativação.

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG
Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)
Opcional
URL
AR/VR Files
Awards Show Film
Digital Supporting
Content
Imagens de suporte digital
JPG
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B03. Uso do site / Microsites
Trabalho que utiliza websites ou microsites de marca para impulsionar o envolvimento com os clientes e aumentar a
experiência geral da marca.

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG
URL
Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)
Opcional
AR/VR Files
Awards Show Film
Digital Supporting
Content
Imagens de suporte digital
JPG

B04. Novas Realidades & Ativação por voz
A aplicação criativa de AR / VR / XR, ativação por voz ou tecnologias móveis inovadoras em uma experiência
de marca ou ativação.

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG

B05. Jogos de marca

Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)

Jogos de marca que apelaram para um público alvo e impulsionaram o envolvimento do cliente enquanto
construíam uma experiência de marca positiva através do conteúdo dos jogos. Isto pode incluir, mas não está
limitado ao console, jogos on-line, jogos móveis e aplicativos.

Opcional
URL
AR/VR Files
Awards Show Film
Digital Supporting
Content
Imagens de suporte digital
JPG

B06. Instalações digitais
Experiências e eventos digitais imersivos, em grande ou pequena escala, que são criados para interagir com os
consumidores. Isto pode incluir, mas não está limitado ao VR/AR, experiências multitela e multidimensionais.

B07. Tecnologia Tangível e Espacial
Qualquer experiência de marca ou ativação alavancando um espaço ou usando uma característica espacial mais
permanente para impulsionar o envolvimento do cliente. Isto pode incluir, mas não está limitado a exposições, feiras,
feiras comerciais, sinalização.

B08. Vídeo interativo da marca
O uso criativo de filmagens digitais ou vídeo online para criar ou aprimorar uma experiência ou ativação da
marca. Incluindo, mas não se limitando a, experiências de vídeo VR e 360° com base móvel.

B09. Experiência de marca liderada pela Tech-led
Trabalho que utiliza tecnologia nova ou existente para melhorar uma experiência ou ativação da marca.

B10. Experiência Digital Transversal
Criação de conteúdo digital multiplataforma que aprimora uma experiência de marca. As entradas devem
descrever as diversas plataformas e dispositivos digitais utilizados para desenvolver e ampliar o envolvimento
significativo do consumidor. Isto pode incluir, mas não está limitado à área de trabalho, tecnologia móvel,
tecnologia wearable, instalações externas, outdoors, experiências de varejo, etc.

C. Experiência e Ativação de Varejo

Materiais

As inscrições nestas categorias devem ter sido feitas dentro de um ambiente de varejo.

C01. Experiência do cliente no varejo / In-store
Atividades na loja e no varejo incluindo lançamentos de produtos, demonstrações, atividades de amostragem e
pop-ups que envolvem e guiam os compradores em todos os canais de seu caminho de compra.

C02. Promoções e Competições de Varejo
Competições promocionais online ou offline ou incentivos usados para impulsionar o envolvimento do cliente
com uma marca. Isto pode incluir, mas não está limitado a competições de mídia social, jogos ao vivo offline,
ativações promocionais em lojas, etc.

C03. Aquisição e Retenção de Clientes
Trabalho que cria experiências e ativações significativas e envolventes a fim de atrair ou manter clientes, incentivar a
atividade do cliente e aumentar o valor total da transação.

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG
Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)
Opcional
URL
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG
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D. Excelência em experiência de marca

Materiais

D01. Live Brand Experience ou Ativação

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG

Qualquer experiência de marca ao vivo ou ativação que tenha sido realizada em um evento de consumo ou B2B. Isto
pode incluir, mas não está limitado a instalações, demonstrações de produtos, feiras comerciais, exposições e popups.

D02. Marketing de Guerrilha & Stunts
Qualquer experiência de marca ou ativação usando marketing de guerrilha, execuções curtas / únicas ao vivo,
equipes de rua, acrobacias publicitárias e acrobacias de rua para impulsionar o envolvimento do cliente.

Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)
Opcional
URL
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG

D03. Experiências de marca
Qualquer experiência ao vivo autônoma ou ativação específica da marca que não faça parte de um evento mais amplo.
Incluindo instalações permanentes, pop-ups, aquisições de locais e festivais / concertos de música de marca.

D04. Patrocínio e parceria de marcas
Parcerias / patrocínios que criam experiências ou ativações de marca imediatas e de longo prazo. As inscrições serão
julgadas em função da eficácia da parceria/patrocínio.

D05. Lançamento / Relançamento
Experiências ou ativações de marca criadas para lançar ou relançar uma marca, produto ou serviço.

D06. 360 Experiência de marca integrada
Experiências on-line e off-line multicanal feitas para engajar e ampliar a mensagem, produto ou serviço de uma marca.

E. Cultura e Contexto

Materiais

Trabalho que é trazido à vida através de percepções culturais e contexto regional.

E01. Marca local
Trabalho para marcas que são distribuídas apenas em uma única localidade ou mercado que repercutiu
em um público-alvo específico.

E02. Marca Challenger
Marcas que adaptaram criativamente sua abordagem em resposta à pressão da concorrência, desafiando o status quo
para criar um trabalho de mudança de jogo que utiliza o pensamento progressivo e a criatividade inovadora.

E03. Campanha de mercado único
Trabalho que só foi transmitido ou executado em um único país / região / mercado. As entradas devem descrever
como o trabalho foi projetado para o mercado-alvo específico.

E04. Comportamento Social
Trabalho inspirado por um público/comunidade específica, girando em torno de um comportamento social identificável.

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG
Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)
Opcional
URL
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG

E05. Percepção Cultural
Trabalho inspirado por uma visão cultural específica decorrente das idéias, costumes, valores e estilos de vida
encontrados dentro de uma região ou localidade específica.

E06. Avanço em um orçamento
Uso criativo de orçamentos e/ou recursos modestos em relação ao mercado e/ou à indústria para criar o máximo
impacto. As inscrições devem demonstrar como uma nova visão, gastos inteligentes e um pensamento estratégico
convincente resolveram um problema comercial apesar dos recursos limitados.

E07. Objetivo Corporativo e Responsabilidade Social
Trabalho orientado por propósitos / ativismo de marca que abordam questões sociais, éticas e ambientais. As
inscrições devem demonstrar como o propósito da marca criou valor e impactou as comunidades, conectando
os clientes à cultura.

E08. Perturbação do mercado
Marcas que adaptaram criativamente sua estratégia em resposta a questões locais / regionais / globais, abraçando
novas formas de entrega de sua marca ao mesmo tempo em que mostram consideração pelo consumidor.
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Experience: Creative Business
Transformation
Os Leões de Creative Business Transformation celebram a criatividade que impulsiona as empresas - pensamento criativo que muda a forma como as empresas se
organizam, como as pessoas trabalham e como os clientes se envolvem com elas. Este Leão reconhece o engenho que leva à criação de novos produtos e
serviços e à reinvenção de operações e experiências de clientes em empresas de todos os tamanhos que impulsionam a mudança transformadora.
As inscrições devem demonstrar como a mudança criativa foi alcançada em todas as funções essenciais do negócio e proporcionou um impacto positivo e
crescimento para as empresas, funcionários ou clientes. Incluindo, mas não se limitando à criação de novos produtos e serviços, o uso de tecnologia e design
comercial, e a reinvenção de operações e experiências dos clientes a fim de gerar mudanças transformadoras.
Uma série de critérios será considerada durante o julgamento e ponderada da seguinte forma: 30% estratégia e processo; 35% experiência e
implementação; 35% resultados e impacto comercial.
O mesmo trabalho pode ser inserido até quatro vezes na Transformação Criativa de Negócios.
Para os Leões da Transformação Empresarial Criativa as datas de elegibilidade são de março1 a
2019abril. 302022.

A. Experiência do cliente

Materiais

Transformações criativas voltadas para o cliente que criaram novas formas de interação das marcas com seus clientes.

A01. Transformação da experiência
Transformação criativa da experiência do cliente. Iniciativas que fortalecem o relacionamento com o cliente, criando
viagens perfeitas que atravessam o mundo digital e físico, caracterizadas por pontos de contato oportunos e
personalizados.

A02. Tecnologia de Marketing para o Crescimento
A aplicação estratégica da tecnologia de marketing para melhorar a eficiência, alcançar mais clientes,
fortalecer o engajamento e entregar resultados, tais como retenção e conversão de clientes. Pode incluir, por
exemplo, o uso de plataformas de terceiros (CRM, CMS, sistemas de pagamento, etc.).

Obrigatório
Convés de informação
Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)
Opcional
URL
Anexo
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG

A03. Direcionamento, Percepções e Personalização
Abordagens transformadoras para a percepção do cliente e direcionamento para efetivamente construir novos
produtos/serviços ou escalar os já existentes. Trabalho que descobre verdades comportamentais que permitem às
empresas captar novos públicos e/ou criar experiências mais relevantes.

A04. Aplicação Criativa de Tecnologia Emergente
Aplicação de tecnologia nova ou emergente que transformou a forma como uma marca/empresa e seus
clientes interagem, incluindo mas não se limitando à aplicação de IA, inteligência de dados, ferramentas
cognitivas, assistência de voz, etc.

B. Projeto e Operações Comerciais

Materiais

Re-desenho de operações internas para impulsionar resultados, engajar funcionários e construir cultura.

B01. Transformação operacional
Atacado, transformação interna que criou valor através da adoção em escala de novas ou modificadas formas
de trabalho, tais como modelos operacionais, processos ou ferramentas. As mudanças podem envolver pessoal,
fornecedores, distribuidores, consumidores, reguladores/governos.

B02. Objetivo e impacto da marca
Transformação do propósito ético ou social de uma marca que se conecta autenticamente com os clientes, a cultura
e a sociedade. Como o propósito foi incorporado em todas as funções essenciais do negócio, incluindo, mas
não limitado a, desenvolvimento de produtos, experiência do cliente, marketing, gestão de pessoas, cadeia de
fornecimento, etc.

B03. Cultura da empresa
Transformação criativa da cultura interna de uma empresa/marca, com base em suas habilidades e capacidades
humanas. Iniciativas que demonstram uma visão clara resultando em melhor experiência para os funcionários que
fortalecem o engajamento e/ou retenção de pessoal e resultados positivos para a empresa.

Obrigatório
Convés de informação
Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)
Opcional
URL
Anexo
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG

B04. Novos Modelos de Relacionamento
Reinvenção da forma como os clientes utilizam os produtos/serviços existentes, através da criação de novas
rotas para o mercado e métodos de entrega, tais como modelos diretos ao cliente, assinaturas e propostas
baseadas em serviços, muitas vezes que misturam comportamentos digitais e físicos para criar relacionamentos de
longo prazo com os clientes.

B05. Transformação de ponta a ponta NOVO
Celebrando como um negócio se transforma com sucesso dentro e fora - desde operações internas, equipes, programas
de treinamento, políticas, até a escolha de fornecedores e parceiros, e como tudo isso impacta os produtos e serviços,
comunicações e experiência do cliente. As inscrições devem demonstrar resultados tangíveis dentro de cada etapa ou
ponto de contato da transformação.

Há um aumento de elegibilidade para esta categoria de 5+ anos
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C. Produto & Serviço

Materiais

Projeto de produto ou serviço novo ou reinventado que impulsiona os resultados e o desempenho comercial.

C01. Produto
Um produto físico ou digital novo ou reinventado, lançado por uma marca existente, que transformou a oferta
dessa marca, que atende à evolução das necessidades dos clientes e às mudanças no mercado competitivo.

C02. Projeto do serviço

Obrigatório
Convés de informação
Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)

Design de serviço novo ou reinventado, lançado por uma marca existente, que incorpora a visão de uma marca e
proporciona uma viagem sem atritos ao cliente que é integrada através de múltiplos pontos de contato.

Opcional

D. Criação e Projeto de Empreendimentos

Materiais

URL
Anexo
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG

A adoção criativa ou o projeto de modelos de capital de risco para transformar marcas e/ou negócios.

D01. Modelos de empreendimento e inovação empresarial
Solução de problemas comerciais através de uma abordagem externa. A criação e lançamento com sucesso de novos
produtos/serviços desenvolvidos em modelos de empreendimento incluindo, mas não se limitando ao uso de
incubadoras, aceleradores, P&D, e investimentos em start-ups, etc.

Obrigatório
Convés de informação
Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)
Opcional
URL
Anexo
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG

B. Projeto e Operações Comerciais

Materiais

Re-desenho de operações internas para impulsionar resultados, engajar funcionários e construir cultura.

B01. Transformação operacional
Atacado, transformação interna que criou valor através da adoção em escala de novas ou modificadas formas
de trabalho, tais como modelos operacionais, processos ou ferramentas. As mudanças podem envolver pessoal,
fornecedores, distribuidores, consumidores, reguladores/governos.

B02. Objetivo e impacto da marca
Transformação do propósito ético ou social de uma marca que se conecta autenticamente com os clientes, a cultura
e a sociedade. Como o propósito foi incorporado em todas as funções essenciais do negócio, incluindo, mas
não limitado a, desenvolvimento de produtos, experiência do cliente, marketing, gestão de pessoas, cadeia de
fornecimento, etc.

B03. Cultura da empresa
Transformação criativa da cultura interna de uma empresa/marca, com base em suas habilidades e capacidades
humanas. Iniciativas que demonstram uma visão clara resultando em melhor experiência para os funcionários que
fortalecem o engajamento e/ou retenção de pessoal e resultados positivos para a empresa.

Obrigatório
Convés de informação
Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)
Opcional
URL
Anexo
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG

B04. Novos Modelos de Relacionamento
Reinvenção da forma como os clientes utilizam os produtos/serviços existentes, através da criação de novas
rotas para o mercado e métodos de entrega, tais como modelos diretos ao cliente, assinaturas e propostas
baseadas em serviços, muitas vezes que misturam comportamentos digitais e físicos para criar relacionamentos de
longo prazo com os clientes.

B05. Transformação de ponta a ponta NOVO
Celebrando como um negócio se transforma com sucesso dentro e fora - desde operações internas, equipes, programas
de treinamento, políticas, até a escolha de fornecedores e parceiros, e como tudo isso impacta os produtos e serviços,
comunicações e experiência do cliente. As inscrições devem demonstrar resultados tangíveis dentro de cada etapa ou
ponto de contato da transformação.

Há um aumento de elegibilidade para esta categoria de 5+ anos
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Experience: Creative Commerce
Os Leões de Comércio Criativo celebram a abordagem inovadora e criativa do comércio online e offline, das soluções de pagamento e das viagens
transacionais.
As inscrições precisarão demonstrar como a inovação e a otimização em qualquer ponto da jornada do cliente final levou a um maior envolvimento do
consumidor e sucesso comercial.
Uma série de critérios será considerada durante o julgamento e ponderada da seguinte forma: 30% Idéia, 20% estratégia, 20% execução, 30% resultados.
O mesmo trabalho pode ser inserido até quatro vezes no Creative Commerce. Entretanto, a mesma obra pode ser inserida apenas u ma vez em "A.
Comércio Criativo": Setores".

A. Comércio Criativo: Setores

Materiais

A mesma entrada pode ser apresentada apenas uma vez nesta seção.

A01. Alimentos e bebidas
Todos os alimentos e bebidas.

Todas as entradas de fast-food devem ser inseridas na A05. Varejo.

A02. Bens de consumo
Beleza, produtos de limpeza, artigos domésticos, tecnologia, móveis e iluminação, brinquedos, moda,
eletrodomésticos, outros produtos de consumo de bens de consumo duráveis.

A03. Saúde
Farmácia, medicamentos OTC, bem estar.

A04. Automotivo
Veículos, outros veículos automotivos.

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG
Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)
Opcional
URL
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG

A05. Varejo
Varejo, eCommerce, restaurantes, fast food.

A06. Viagem / Lazer
Viagens, turismo, transporte, eventos ao vivo, museus e galerias, jogos de azar, esportes, jogos, outras atividades
recreativas.

A07. Mídia / Entretenimento
Música, cinema, televisão, publicações e mídia, livros, notícias, plataformas digitais, outras mídias.

A08. Serviços ao consumidor / Business to Business
Todos os serviços públicos comerciais, Jurídicos, financeiros, tecnologia B2B, consultorias e serviços
profissionais, outros serviços comerciais, comunicações internas e corporativas.

A09. Sem fins lucrativos / Caridade / Governo
Governo, informação pública, ONGs, militares, instituições de caridade, organizações sem fins lucrativos.

Todo o trabalho de RSE deve ser inserido no setor relevante e/ou E04. Objetivo Corporativo e categoria de
Responsabilidade Social na seção E. Desafios e Avanços.
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B. Canais

Materiais

O trabalho nestas categorias será julgado pela criatividade do comércio e da canalização da inovação.

B01. Social / Comércio de Influenciadores
Trabalho que aproveita plataformas sociais para engajar os consumidores e impulsionar os resultados comerciais.

B02. Comércio Móvel NOVO
A aplicação criativa de soluções de comércio móvel que levou à otimização da jornada do cliente, ao
aumento do envolvimento e ao sucesso comercial. Isto pode incluir, mas não está limitado a aplicativos,
carteiras, programas de recompensa e hiper conveniência.

B03. Comércio de Entretenimento NOVO

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG
Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)
Opcional
URL
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG

A integração perfeita do comércio transacional e do conteúdo de entretenimento através de parcerias
inesperadas e experiências de marca. Incluindo, mas não limitado a, conteúdo de forma longa, teatro de varejo,
jogos, esportes, música, etc.

B04. Omnichannel Commerce NOVO
Trabalho que integra efetivamente múltiplos canais digitais e físicos para proporcionar experiência e conversão
excepcionais ao cliente.

B05. Comércio Sustentável NOVO
Incluindo, mas não limitado a, consumo e produção responsáveis, embalagem, modelos econômicos (ou seja,
reabastecimento), opções de transporte ecologicamente corretas, gerenciamento de resíduos, comércio para o bem,
etc.

B06. Uso inovador da mídia NOVO
Trabalho comercial que demonstra o uso inventivo de tecnologia, plataformas, mídia ou canais novos ou existentes.

C. Engajamento

Materiais

O trabalho de comércio criativo nesta seção deve se concentrar em envolver e cativar o público tanto online como
offline

C01. Alvo, Percepções e Personalização NOVO

Conteúdo dinâmico que enriquece a experiência de compra do usuário e impulsiona o engajamento para alcançar
resultados comerciais.

C02. Comércio Conversacional

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG

Trabalho que utiliza serviços de mensagens, chatbots, assistentes de voz, assistência ao cliente, etc., para
melhorar a experiência de compras on-line através do envolvimento personalizado e em tempo real do cliente.

Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)

C03. Experiências In-Store NOVO

Opcional

Incluindo, mas não se limitando a, promoções de varejo offline, exibições em lojas, lojas e eventos pop-up,
amostragem de produtos
/ teste, produtos de edição limitada, etc.

C04. Aquisição e Retenção de Clientes
Trabalho on-line e off-line projetado para atrair ou manter clientes, incentivar a atividade do cliente e aumentar o
valor total da transação. Isto pode incluir, mas não está limitado a, promoções, competições, geofencing, aplicação e
integração social, etc.

URL
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG

C05. Novas Realidades NOVO
A aplicação criativa de AR, VR e / ou XR para criar interação em tempo real entre clientes e produtos,
impulsionando o envolvimento e melhorando a experiência do cliente.

C06. Estratégia da marca
Soluções estratégicas inovadoras para os desafios da marca que têm um impacto tangível na experiência e no
engajamento do cliente.

D. Experiência do usuário

Materiais

O trabalho comercial nesta seção deve se concentrar na jornada do cliente, garantindo uma experiência sem falhas em
cada ponto de contato.

D01. Projeto de Viagem Holística
Celebrando toda a jornada do cliente, desde o conhecimento inicial até o pós-compra. Incluindo, mas não se
limitando a, UX, UI, padrões de experiência do usuário, convenções, preferências, marca, etc.

D02. Websites de comércio eletrônico / Apps
A criação de sites ou aplicativos excepcionais de eCommerce B2B ou B2C. Isto pode incluir, mas não está
limitado à experiência do usuário, funcionalidade e taxa de conversão do website/aplicativo a fim de impulsionar as
vendas.

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG
Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)
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D03. Soluções de pagamento
Uso criativo de soluções de pagamento, incluindo mas não limitado a, software e aplicativos, carteiras
móveis e automação de programas de recompensa, autoridade delegada, hiper conveniência e botões de
pedido.

E. Desafios e avanços

Opcional
URL
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG

Materiais

Trabalho comercial que é trazido à vida através da percepção cultural e do contexto regional.

E01. Marca Challenger
Marcas que adaptaram criativamente sua abordagem em resposta à pressão da concorrência, desafiando o status quo
para criar um trabalho de mudança de jogo que utiliza o pensamento progressivo e a criatividade inovadora.

E02. Comportamento social e visão cultural
Trabalho inspirado por um público/comunidade específica, articulando-se em torno de comportamentos sociais ou
percepções culturais identificáveis.

E03. Avanço em um orçamento
Uso criativo de orçamentos e/ou recursos modestos em relação ao mercado e/ou à indústria para criar o máximo
impacto. As inscrições devem demonstrar como uma nova visão, gastos inteligentes e um pensamento estratégico
convincente resolveram um problema comercial apesar dos recursos limitados.

E04. Objetivo Corporativo e Responsabilidade Social
Trabalho orientado por propósitos / ativismo de marca que abordam questões sociais, éticas e ambientais. As
inscrições devem demonstrar como o propósito da marca criou valor e impactou as comunidades, conectando
os clientes à cultura.

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG
Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)
Opcional
URL
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG

E05. Perturbação do mercado
Marcas que adaptaram criativamente sua estratégia em resposta a questões locais / regionais / globais, abraçando
novas formas de entrega de sua marca ao mesmo tempo em que mostram consideração pelo consumidor.

62

CANES LIONS AWARDS 2022
KIT1 DE INSCRIÇÃO INOVAÇÃO

Experience: Innovation
Os Leões da Inovação celebram a inovação revolucionária, a tecnologia e a solução de problemas. Soluções tecnológicas autônomas, incluindo ferramentas,
produtos, modelos, plataformas e outras formas de adtech também serão reconhecidas, bem como campanhas criativas que utilizam novas tecnologias.
A tecnologia introduzida pode estar em fase de protótipo / pré-produção. As idéias / conceitos de pré-desenvolvimento
não são elegíveis. Os participantes devem estar em condições de demonstrar plenamente a tecnologia. Somente
conceitos não serão permitidos.
O mesmo trabalho só pode ser inserido uma vez em Inovação. Os
candidatos pré-selecionados deverão apresentar seus trabalhos ao júri
online.

A. Inovação

Materiais

A01. Tecnologia em fase inicial

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG

Trabalho que mostra a tecnologia ainda nas fases de teste, protótipo e beta de sua criação. Eles podem ainda
estar atraindo financiamento ou operando apenas em uma fração de sua escala projetada.

As inscrições ainda devem ser demonstráveis na fase de apresentação. Somente conceitos não serão permitidos.

A02. Tecnologia Inovadora
Soluções autônomas e tecnológicas não associadas a uma marca ou campanha criativa. Tecnologia ou soluções nãoalinhadas à marca, inovadoras ou que visam avançar, enriquecer ou melhorar. Incluindo, mas não se limitando a,
tecnologias lideradas por dados, plataformas inovadoras, ferramentas, modelos, programas, hardware, software,
produtos e soluções sob medida.

A03. Inovação Aplicada
Soluções inovadoras em associação com uma marca ou trabalho criativo. Idéias alinhadas à marca, inovadoras e
revolucionárias, e métodos de pensamento inovador que estão enraizados em encontrar soluções para os
desafios da marca e/ou impulsionar uma marca para frente.

Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)
Opcional
URL
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG

A04. Inovação Escalável
A escalada de uma inovação ou trabalho criativo enriquecido por novas tecnologias ou idéias de vanguarda,
indo além de seus objetivos e metas originais para alcançar novas alturas.

Você pode ter entrado no programa Innovation Lions em anos anteriores, mas deve mostrar um
desenvolvimento acentuado em sua inovação desde sua apresentação anterior.

A05. Estratégia e experiência da marca
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
da marca.

A06. Inovação de produtos
Produtos criados e desenvolvidos em resposta a um desafio empresarial ou de consumo. Isto pode incluir, mas não
está limitado a, produtos orientados por soluções, impacto social, experiência do consumidor, integração da
tecnologia na vida diária e sustentabilidade.

As inscrições ainda devem ser demonstráveis na fase de apresentação. Somente conceitos não serão permitidos.
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Experience: Mobile
Os Leões Móveis celebram a criatividade impulsionada pelo dispositivo.
As inscrições deverão demonstrar o desempenho em plataformas portáteis; trabalhos onde um ambiente portátil ou desgastável é parte integrante da idéia e permite
aspectos-chave da execução.
Os critérios considerados durante o julgamento incluem: idéia, execução, relevância da plataforma, impacto e resultados.
Não há limite geral para quantas vezes o mesmo trabalho pode ser inserido em Móvel, desde que as categorias escolhidas sejam relevantes.

A. Tecnologia

Materiais

A aplicação criativa da tecnologia móvel para enriquecer uma marca, produto ou serviço.

A01. Ativação por local
Uso de GPS, geolocalização e/ou tecnologias de proximidade para ativar uma campanha ou experiência móvel.

A02. AR
Trabalho que utiliza realidades aumentadas para melhorar a experiência do usuário através da integração em tempo
real e da estratificação das informações digitais em cima de ambientes do mundo real.

A03. VR / 360° Vídeos
A criação de experiências de vídeo VR e 360° com base móvel que proporciona uma experiência imersiva
para o espectador.

A04. Ativação por voz
A aplicação criativa e o uso de assistentes de voz e digitais em um ambiente móvel. As entradas devem
demonstrar como a tecnologia de reconhecimento de voz, processamento de linguagem natural, síntese de fala,
IA e aprendizagem de máquinas foi usada para resolver um problema, conduzir o engajamento e/ou melhorar a
experiência do consumidor.

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG
URL
Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)
Opcional
AR/VR Files
Awards Show Film
Digital Supporting
Content
Imagens de suporte digital
JPG

A05. Dispositivos Conectados / Materiais de Desgaste
Trabalho que utiliza um ou mais dispositivos móveis conectados ou em rede para engajar o consumidor ou
melhorar a experiência. Incluindo, mas não se limitando a, objetos de uso, drivables, dispositivos esportivos, relógios
inteligentes, flyables, objetos domésticos, telas, TV's inteligentes, outdoors digitais e todas as outras 'Internet das
Coisas'.

A06. Dados / Percepção
O uso criativo de dados pessoais para chegar a soluções móveis criativas a fim de visar, envolver ou
desenvolver uma relação significativa com um público ou comunidade específica.

A07. mCommerce
A aplicação criativa de soluções de comércio móvel que levou à otimização da jornada do cliente, ao
aumento do envolvimento e ao sucesso comercial. Isto pode incluir, mas não está limitado a aplicativos,
carteiras, programas de recompensa e hiper conveniência.

A08. Uso Inovador da Tecnologia
A aplicação criativa de tecnologias móveis, incluindo o uso inovador de recursos embutidos. Estas podem incluir,
mas não estão limitadas a, tela sensível ao toque, acelerômetro, câmera, alto-falante, microfone e outras
tecnologias tácteis.

A09. Tecnologias Avançadas de Aprendizagem
Aplicações criativas de tecnologia inteligente baseada em celulares, isto pode incluir, mas não está limitado a,
IA, chats-bots, reconhecimento facial, tecnologias de nuvem, etc.

A10. Criatividade Móvel Led
Todo o trabalho móvel que enriquece uma marca, produto ou serviço. Estes podem incluir, mas não estão limitados
a, trabalhos que utilizam a tecnologia móvel juntamente com outros meios, trabalhos que utilizam dispositivos
móveis conectados / em rede e campanhas de mensagens.
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B. Websites móveis

Materiais

Sites / layouts específicos de dispositivos móveis.

B01. Websites móveis com marca
Todos os sites móveis, incluindo sites de execução única e sites criados como parte de uma campanha mais ampla
anexada a uma marca.

B02. Sites de Caridade e Sem Fins Lucrativos Móveis
Todos os sites móveis, incluindo sites de execução única e sites criados como parte de uma campanha mais ampla
vinculada ao trabalho beneficente e sem fins lucrativos.

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG
URL
Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)
Opcional
AR/VR Files
Awards Show Film
Digital Supporting
Content
Imagens de suporte digital
JPG

C. Social

Materiais

Primeiras execuções móveis ou campanhas com pessoas e pensamento social no centro.

C01. Conteúdo para o Envolvimento do Usuário
Atividade social usando vídeo, streaming de vídeo, compartilhamento de fotos, imagens, GIFs ou outros conteúdos
destinados a engajar, entreter, construir, manter ou semear através de uma comunidade social on-line para aumentar a
afinidade com a marca.

C02. Resposta em tempo real
Atividade social de marca que utiliza plataformas sociais para responder a eventos mundiais, assuntos
públicos e atividades do mundo real de uma forma significativa, sensível ao tempo e criativa. Uma ampla gama
de execuções será considerada, desde que o tempo real esteja no centro da idéia criativa.

C03. Co-criação e Conteúdo Gerado pelo Usuário
Atividade de base social projetada para envolver uma comunidade / base de fãs e incentivá-los a contribuir
ou colaborar com uma iniciativa de marca. O engajamento pode ter a intenção de gerar valor a longo prazo
através da interação colaborativa.

C04. Comunicação direcionada

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG
URL
Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)
Opcional
AR/VR Files
Awards Show Film
Digital Supporting
Content
Imagens de suporte digital
JPG

Atividade social personalizada para comunidades, grupos ou indivíduos predefinidos com base em material de
percepção social, como comportamento, interesses, amizades, geo-localização, etc. Isto pode incluir, mas não está
limitado a, publicidade nativa e campanhas programáticas, percepção do público, personalização da mensagem
social, sua relevância e sua execução criativa, etc.

C05. Tendências sociais
Apropriação do comportamento social ou cultura popular e atual, incluindo emojis, memes, hashtags, GIFs etc., a fim
de alavancar a comunicação da marca com um público ou comunidade.

C06. Influenciador / Talento
Iniciativas ou execuções sociais que utilizam uma celebridade, embaixador social ou influenciador social a fim de se
envolver com um público alvo.

C07. Social Business & Commerce
Atividade social criativa que utiliza o poder de uma comunidade online para impactar objetivos comerciais
e/ou para melhorar as relações com uma marca, comunidade ou consumidores. Isto pode incluir conteúdo,
operações, inteligência, recursos, vendas, desenvolvimento de produtos e outros aspectos da cadeia de valor.

C08. Objetivo Social
Iniciativas de finalidade social projetadas para a mobilidade. As inscrições devem aproveitar os valores centrais e a
cultura da marca, produto ou serviço. O impacto sobre o público-alvo será levado em consideração.

65

CANES LIONS AWARDS 2022
KIT1 DE INSCRIÇÃO - MÓVEL

D. Aplicativos & Jogos

Materiais

Qualquer aplicativo de dispositivo móvel que possa ser acessado via web ou baixado de lojas de
aplicativos e outras plataformas de distribuição de software móvel.

D01. Jogos
Jogos feitos especificamente para uma marca ou a integração estratégica e criativa de uma marca em
um jogo projetado para e jogado em um dispositivo móvel.

D02. Aplicações utilitárias
Aplicações móveis que se concentram em melhorar o dia-a-dia. Conveniência, usabilidade e sua natureza de
solução de problemas serão todos levados em consideração.

D03. Aplicativos móveis de marca
Todas as aplicações de produtos ou serviços relacionados a uma marca. Tanto os aplicativos isolados como
os aplicativos como parte de uma campanha mais ampla serão considerados.

D04. Aplicativos móveis liderados por instituições de caridade e sem fins lucrativos
Todas as aplicações beneficentes ou sem fins lucrativos. Serão consideradas tanto aplicações isoladas quanto
aplicações como parte de uma campanha mais ampla.

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG
URL
Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)
Opcional
AR/VR Files
Awards Show Film
Digital Supporting
Content
Imagens de suporte digital
JPG
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Good: Glass: The Lion for Change
Glass: The Lion for Change celebra a criatividade que muda a cultura.
As inscrições precisarão demonstrar idéias destinadas a mudar o mundo; trabalho que se propõe a impactar positivamente a desigualdade, desequilíbrio ou
injustiça de gênero arraigada.
O Leão de Glass reconhece o trabalho que aborda implícita ou explicitamente questões de desigualdade ou preconceito de gênero, através da
representação consciente do gênero na publicidade.
O mesmo trabalho só pode ser inserido uma vez no Glass.
As entradas no Glass podem ser para qualquer cliente comercial ou não comercial, independentemente do produto ou serviço ou do meio de
comunicação. Todas as taxas de inscrição para Glass são doadas para instituições de caridade relacionadas, que serão anunciadas mais
perto das datas do festival.
Os candidatos pré-selecionados deverão apresentar seus trabalhos ao júri online.

A. Glass: O Leão para a Mudança

Materiais

Reconhecemos o poder da criatividade para impactar positivamente não apenas as empresas e marcas, mas
também o mundo em geral. Este Leão recompensa o trabalho criativo que rejeita os estereótipos de gênero e
enfrenta o preconceito e a desigualdade, representando o gênero dos indivíduos de forma progressiva ou
socialmente consciente.

A01. Glass
As inscrições podem ser para qualquer produto ou serviço e projetadas para qualquer meio, mas representarão de
alguma forma uma mudança em direção a uma comunicação mais positiva, progressiva e consciente do gênero.

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG
Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)
Opcional
URL
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG
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Good: Sustainable Development
Goals
As Metas de Desenvolvimento Sustentável Leões celebram a resolução criativa de problemas, soluções ou outras iniciativas que aproveitam a
criatividade e procuram impactar positivamente o mundo.
As inscrições terão de demonstrar como contribuíram ou fizeram avançar a Agenda2030 para o Desenvolvimento Sustentável entre as pessoas, o
planeta, a prosperidade, a paz e as parcerias.
Uma série de critérios será considerada durante o julgamento e ponderada da seguinte forma: 20% idéia; 20% estratégia; 20% execução; 40%
impacto e resultados. O mesmo trabalho pode ser inscrito até quatro vezes nas Metas de Desenvolvimento Sustentável.
Todas as taxas de inscrição para as Metas de Desenvolvimento Sustentável são doadas a instituições de caridade relacionadas que serão anunciadas
mais perto das datas do festival.

A. Pessoas

Materiais

A01. Pobreza

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG

As inscrições nesta categoria representarão esforços para acabar com a pobreza em todas as suas formas, em
todos os lugares. Suas manifestações incluem fome e desnutrição, geografias propensas a desastres, discriminação
social, acesso limitado à educação e outros serviços básicos.

A02. Fome
As inscrições aqui devem demonstrar esforços para acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar,
melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável e os sistemas de produção de alimentos.

Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)
Opcional
URL
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG

A03. Boa Saúde e Bem-estar
As inscrições nesta categoria trabalharão para garantir vidas saudáveis e a promoção do bem-estar para todos.
Exemplos aqui podem incluir campanhas que abordam mortalidade materna, epidemias de doenças, abuso de
substâncias, saúde sexual e reprodutiva, serviços e acesso.

A04. Educação de Qualidade
Trabalho que contribui para o estabelecimento de uma educação inclusiva e de qualidade para todos e para a
promoção de oportunidades de aprendizagem ao longo da vida. Inclui esforços para um acesso acessível, igual e
seguro à educação - independentemente de raça, sexo ou deficiência.

A05. Igualdade de gênero
As inscrições devem trabalhar para a erradicação da discriminação baseada em gênero profundamente
enraizada e para a realização da igualdade de gênero e do empoderamento para todos.

B. Planeta

Materiais

B01. Água Limpa e Saneamento

Obrigatório
Imagem de
apresentação

Trabalho que contribui para a disponibilidade e a gestão sustentável da água e do saneamento para todos.

B02. Energia barata e limpa
As inscrições nesta categoria promoverão a necessidade de acesso a energia acessível, confiável,
sustentável e moderna para todos.

B03. Cidades e Comunidades Sustentáveis
As inscrições aqui devem representar esforços para tornar as cidades e assentamentos humanos completamente
inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Os desafios urbanos comuns incluem congestionamento, falta de
fundos para fornecer serviços básicos, falta de moradia adequada, infra-estrutura em declínio, acessibilidade e

B04. Consumo e Produção Responsável
Trabalho que contribui para a implementação de padrões de consumo e produção sustentáveis para todos.
As inscrições devem se concentrar na promoção da eficiência de recursos e energia através da redução do
consumo de recursos naturais em toda a cadeia de fornecimento, envolvendo todos desde o produtor até o

Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)
Opcional
URL
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG

B05. Ação Climática
As entradas aqui devem refletir a necessidade da ação urgente necessária para combater a mudança climática e
seus impactos

B06. Vida abaixo da água
Trabalho que promove a necessidade de conservar e gerenciar nossos oceanos, mares e recursos marinhos para o
desenvolvimento sustentável. As inscrições podem se concentrar em várias questões, tais como temperatura, química,

B07. Vida na terra
As inscrições nesta categoria promoverão a proteção, restauração e uso sustentável de nossos ecossistemas
terrestres, por exemplo, a gestão sustentável das florestas, a prevenção da desertificação e o fim e inversão da
degradação da terra e da perda de biodiversidade.
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C. Prosperidade

Materiais

C01. Trabalho Decente e Crescimento Econômico

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG

As inscrições aqui devem promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável. Incluindo, mas
não limitado a, trabalho que demonstre esforços para alcançar emprego seguro, produtivo e igualitário para
todos; maior acesso a serviços financeiros para administrar rendas, acumular ativos e fazer investimentos
produtivos; e erradicação efetiva do trabalho forçado e da escravidão moderna.

C02. Indústria, Inovação e Infra-estrutura
As entradas aqui refletirão as tentativas de construir uma infra-estrutura resiliente, promover uma industrialização
inclusiva e sustentável, e fomentar o investimento e a inovação em transporte, irrigação, energia e tecnologia da
informação e comunicação.

Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)
Opcional
URL
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG

C03. Desigualdades Reduzidas
As inscrições nesta categoria demonstrarão os esforços para reduzir a desigualdade dentro e entre países.
Desigualdades podem se referir à disparidade de renda, assim como aquelas baseadas em idade, sexo, sexualidade,
deficiência, raça, etnia, origem, religião ou status econômico ou outro dentro de um país.

D. Paz

Materiais

D01. Paz, Justiça e Instituições Fortes

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG

As inscrições aqui trabalharão para a promoção de sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento
sustentável. Eles mostrarão tentativas de proporcionar acesso à justiça para todos e construir instituições
eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis.

Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)
Opcional
URL
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG

E. Parceria

Materiais

E01. Parcerias para as Metas

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG

Trabalho que contribui para a revitalização e a melhoria das parcerias globais. Um trabalho que procura
reunir governos, sociedade civil e o setor privado para ajudar na implementação do desenvolvimento
sustentável.

Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)
Opcional
URL
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG
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Health: Health & Wellness
Os Leões de Saúde e Bem-estar celebram a criatividade para o bem-estar pessoal. As inscrições precisarão demonstrar uma abordagem inspirada à saúde do
consumidor; um trabalho excepcionalmente envolvente que promove produtos e serviços sem receita médica, educa publicamente para permitir o autodiagnóstico ou facilita o cuidado pessoal proativo.
Não há limite geral para quantas vezes o mesmo trabalho pode ser inserido na Saúde e Bem-estar, desde que os cateógrafos e médiuns
escolhidos sejam relevantes

A. Promoção de Produtos de Consumo
Trabalho criado para impulsionar a escolha de um produto de marca específica que não requer prescrição médica, mas que proporciona um benefício
significativo à saúde ou apóia o bem-estar pessoal.

A01. OTC Medicamentos orais
Medicamentos sem receita médica, medicamentos e comprimidos OTC, saúde digestiva.

Escolha seus meios de Saúde e Bem-estar da lista abaixo.

A02. Aplicações OTC
Repelentes de insetos, remédios para a pele (não-cosméticos), tratamentos de milho, tratamentos de verruga e verruga, tratamentos para os pés de atletas,
gotas para os olhos, gotas para as orelhas, cremes térmicos, tratamentos para as unhas, tratamentos para os pés, higienizador de mãos, pasta de dente,
elixir bucal, xampu medicado, produtos para queda de cabelo.

Escolha seus meios de Saúde e Bem-estar da lista abaixo.

A03. Produtos OTC / Dispositivos
Preservativos, lentes de contato, óculos de prescrição, fio dental, gessos adesivos, almofadas térmicas, kits de primeiros socorros, órteses, suportes de
costas, produtos para incontinência, AIDS auditiva, testes de gravidez, kits/produtos para testes de fertilidade, máquinas TENS, termômetros, alívio da dor
sem drogas, outros produtos para saúde e bem-estar.

Escolha seus meios de Saúde e Bem-estar da lista abaixo.

A04. Nutraceuticals
Vitaminas, minerais, remédios fitoterápicos, suplementos, alimentos funcionais, micronutrientes, ômega3s, antioxidantes, probióticos, bebidas vitamínicas
efervescentes.

Escolha seus meios de Saúde e Bem-estar da lista abaixo.

A05. Saúde e Bem-estar Técnico
Produtos digitais, aplicações, utensílios e aparelhos que ajudam a um estilo de vida saudável, incluindo, mas não limitado a, fitness, dieta, estresse e sono.

Escolha seus meios de Saúde e Bem-estar da lista abaixo.

B. Conscientização e defesa da saúde
Trabalho que promove a conscientização geral da saúde, encoraja o cuidado pessoal proativo ou inspira a defesa e doações para causas legítimas relacionadas à
saúde.

B01. Educação e Conscientização da marca
Comunicações financiadas pela marca para promover a conscientização da saúde e incentivar o cuidado pessoal proativo. Incluindo, mas não limitado a, autoexame, anti-tabagismo, anti-drogas, informações sobre saúde e higiene, conscientização sobre AIDS, conscientização sobre abuso de álcool, conscientização
sobre saúde sexual, informações dietéticas, cuidados cardiovasculares, exercício e bem-estar. Esta categoria também incluirá a conscientização de
doenças sem marca.

Escolha seus meios de Saúde e Bem-estar da lista abaixo.

B02. Sem fins lucrativos / Educação e Conscientização liderada por fundações
Mensagens de conscientização sobre saúde pública e marketing sem fins lucrativos, tais como auto-exame, antitabagismo, anti-drogas, informações sobre
saúde e higiene, conscientização sobre AIDS, conscientização sobre abuso de álcool, conscientização sobre saúde sexual, informações dietéticas, cuidados
cardiovasculares, exercício e bem-estar.

Escolha seus meios de Saúde e Bem-estar da lista abaixo.

B03. Captação de recursos e advocacia
Instituições de saúde e bem-estar voltadas para o cliente e instituições de levantamento de fundos, defesa do paciente (para o público em geral), defesa de
doenças e condições, literatura sobre tratamento, doações de sangue e órgãos, voluntários, etc.

Escolha seus meios de Saúde e Bem-estar da lista abaixo.
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C. Serviços de Saúde e Comunicação Corporativa
Trabalho criado para comunicar um ethos de marca de saúde através de campanhas de imagem corporativa voltadas para o público ou
promover diretamente serviços e instalações de saúde pública, seguros médicos e planos financeiros.

C01. Imagem & Comunicação Corporativa
Trabalho de imagem corporativa para produtos de saúde e bem-estar, empresas, produtores, clínicas, hospitais, varejo e instalações.

Escolha seus meios de Saúde e Bem-estar da lista abaixo.

C02. Serviços e Instalações de Saúde
Comunicações promovendo diretamente instalações de consumo, incluindo: hospitais, clínicas e cirurgias, psiquiatras, psicólogos, terapeutas, fisioterapeutas,
oftalmologistas, optometristas, clínicas odontológicas, quiropodistas, osteopatas, quiropráticos, dermatologistas, obstetras e ginecologistas, cardiologistas,
pediatras, cirurgiões plásticos, urologistas, endocrinologistas, oncologistas, nutricionistas, dietistas, farmácias, lojas de saúde, ginásios, estúdios de fitness e
ioga.

Escolha seus meios de Saúde e Bem-estar da lista abaixo.

C03. Seguros
Seguros médicos e planos financeiros.

Escolha seus meios de Saúde e Bem-estar da lista abaixo.

D. Saúde Animal
D01. Saúde Animal
Animais de estimação e outros produtos e serviços de saúde animal para a atenção dos consumidores que mostram um benefício significativo para a saúde.
Inclui clínicas e cirurgias veterinárias, arrecadação de fundos para instituições de caridade e instalações para animais, bem estar animal.

Escolha seus meios de Saúde e Bem-estar da lista abaixo.
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Saúde e Bem-estar Médiuns
Experiência e Ativação da Marca

Materiais

Experiência e Ativação da Marca

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG

Construção criativa e abrangente da marca através do uso de design de nível seguinte de experiência, ativação,
imersão, varejo e envolvimento de 360° do cliente. As inscrições devem demonstrar como a jornada do cliente, a
experiência da marca e a otimização de cada ponto de contato levaram ao aumento da afinidade com a marca
e ao sucesso comercial.

Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)
Opcional
URL
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG

Conteúdo de marca e entretenimento

Materiais

Conteúdo de marca e entretenimento: Digital & Social

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG
URL

Conteúdo digital que comunica uma marca ou produto de saúde através da criação de entretenimento digital
ou social envolvente. Para incluir jogos/jogos digitais, mídias sociais de marca, websites, microsites, aplicativos
móveis, publicidade nativa.

Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)
Opcional
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG

Conteúdo de marca e entretenimento: Conteúdo de filmes, TV e filmes online
Filme de ficção ou não ficção de marca, série ou documentário / filme de realidade criado para plataformas de
cinema, TV, online ou vídeo sob demanda. Trabalho criado para amplificar a mensagem de uma marca e aumentar o
envolvimento através do entretenimento.

Conteúdo de marca e entretenimento: Experiência ao vivo
Conteúdo original de entretenimento ao vivo, onde a marca de saúde está posicionada de forma criativa. As inscrições
podem incluir eventos e espetáculos originais, instalações, festivais.

Obrigatório
Filme
Opcional
URL

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG
Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)
Opcional
URL
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG
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Dados criativos

Materiais

Trabalho aprimorado ou impulsionado pelo uso criativo, interpretação, análise ou aplicação de dados. O uso
criativo dos dados deve estar no centro da idéia e os resultados/impacto devem ser claros e robustos.

Dados criativos: Melhoria de Dados Criativos
Métodos orientados por dados, incluindo personalização, interatividade e relevância. O aprimoramento
deve comprovadamente melhorar tanto a experiência do cliente quanto o resultado.

Dados criativos: Uso de dados em tempo real
Dados criados ou utilizados em tempo real, que fornecem conteúdo dinâmico ou permitem uma relação de consumo
contínua. As entradas devem demonstrar claramente a relação de resposta entre os dados em tempo real e a produção
criativa, mostrando como os dados melhoraram a experiência do consumidor ao tornar o criativo mais relevante,
oportuno ou personalizado.

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG
Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)
Opcional
URL
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG

Dados criativos: Visualização de dados
Visualizações personalizadas de dados complexos que comunicam informações de forma clara e eficiente aos
consumidores de uma maneira que levou a uma mudança de comportamento. Incluindo visualizações on-line
dinâmicas, estáticas, interativas ou infográficas em tempo real e visualizações off-line, tais como instalações
visuais e ativações.

Dados criativos: Coleta de Dados Criativos e Pesquisa
Pesquisa orientada por dados, incluindo pesquisa de mercado, obtenção de dados e/ou fusão de dados
usados para fornecer uma visão original do consumidor.
Os participantes devem delinear como os processos, metodologias de pesquisa, tecnologias e recursos
selecionados influenciaram o resultado geral.
Se a pesquisa estiver relacionada, os participantes devem fornecer uma análise completa da pesquisa (primária /
secundária).

Artesanato digital

Materiais

Digital Craft: Interface e navegação (UI)

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG
URL

A jornada interativa criada através da transferência dos ativos visuais de uma marca para um produto ou serviço
digital; com foco particular na consistência geral na apresentação, aparência, sensação e interação.

Digital Craft: Experiência do usuário (UX)
A prática de design focalizou a resposta emocional e comportamental a um produto ou serviço digital com
experiência de usuário relevante, contínua e consistente em cada ponto de interação.

Altamente recomendado (Opcional)
Filme Demo
Opcional
AR/VR Files
Awards Show Film
Digital Supporting
Content
Imagens de suporte digital
JPG

Digital

Materiais

Trabalho que é on-line, social e aprimorado pelo ambiente digital. As inscrições devem mostrar trabalhos oriundos de
plataformas digitais e utilizando de forma inovadora as tecnologias associadas para entregar uma mensagem de marca.

Digital: Plataformas
Conteúdo para incluir, mas não restrito a, websites, microsites, jogos, plataformas de aprendizagem interativas,
publicidade por e-mail, acrobacias digitais, detalhamento eletrônico, auxílios de vendas interativas.

Opcional
URL

Digital: Social & Influenciador
Trabalhar com o pensamento social em sua essência, alcance social e o uso criativo de redes sociais e plataformas,
incluindo, mas não limitado a, sites de redes sociais, blogs, wikis, sites de compartilhamento de vídeo, serviços
hospedados, etc.

Direto

Materiais

Direto

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG

Criatividade direcionada e orientada para a resposta. As entradas devem demonstrar como as percepções e/ou dados
foram utilizados como parte da estratégia para envolver grupos específicos de público-alvo e desenvolver
relacionamentos com clientes, inspirando ações e produzindo resultados mensuráveis.

Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)
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Opcional
URL
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG

Filme Craft

Materiais

Filme Craft: Animação / Efeitos visuais

Obrigatório
Filme

Todas as formas e estilos de animação e efeitos visuais criados para o filme.

Filme Craft: Design de Produção / Direção de Arte
A estética do Projeto de Produção/Direção de Arte. Isto inclui o desenho do conjunto e a construção da
localização, bem como a aparência geral, a sensação e a atmosfera da peça. O júri considerará como a narrativa foi
aprimorada pela gestão artística dos componentes visuais.

Altamente recomendado (Opcional)
Filme Demo
Opcional
URL
AR/VR Files
Awards Show Film
Digital Supporting
Content

Filme Craft: Cinematografia
A qualidade e o efeito da cinematografia. Serão considerados o estilo, as escolhas artísticas, o trabalho de câmera, as
técnicas cinematográficas, a composição das filmagens, a iluminação e outros efeitos.

Filme Craft: Direção
A visão e a realização da direção, incluindo a tradução do brief criativo através da visão de um diretor e o quão
bem essa visão foi alcançada. Isto pode incluir, mas não se limita a, a forma como o elenco, o desenho do cenário, o
desenho do som e a cinematografia têm sido usados para dar vida a essa visão.

Filme Craft: Roteiro
O roteiro do filme, como está escrito. A análise do roteiro incluirá diálogo, locuções, cenários, movimentos, ações e
expressões. O júri considerará o sucesso do roteiro sobre a idéia criativa, ao mesmo tempo em que considerará a
eficácia na transmissão de informações importantes relacionadas à saúde.

Filme Craft: Uso de música / Sound Design

O impacto e o sucesso da música original/licenciada e/ou o uso criativo do design de som dentro da publicidade
cinematográfica.

Integrado

Materiais

Trabalho que utiliza múltiplas plataformas de mídia. As inscrições devem demonstrar a integração dos
elementos ou canais escolhidos ao longo da campanha, e como os diferentes meios de comunicação se
complementaram e construíram uns sobre os outros para impulsionar resultados comerciais tangíveis, foram
instrumentais para a mudança cultural ou integrais na realização do propósito da marca.

Campanha integrada

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG
Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)
Opcional
URL
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG
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Móvel

Materiais

Móvel

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG
URL

Criatividade orientada por dispositivos. As entradas devem demonstrar desempenho em plataformas portáteis;
trabalho onde um ambiente portátil ou desgastável é parte integrante da idéia e permite aspectos chave da
execução.

Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)
Opcional
AR/VR Files
Awards Show Film
Digital Supporting
Content
Imagens de suporte digital
JPG

Ao ar livre

Materiais

Ao ar livre: Padrão

Obrigatório
Digital Proof JPG

Conteúdo destinado a outdoors estáticos e digitais, cartazes, pontos de ônibus, cartazes em lojas, pontos de
venda, sinalização, soluções de trânsito, banners, etc.

Opcional
URL
Imagens de suporte digital
JPG

Ao ar livre: Ambiente
Publicidade externa não padronizada e de formato livre que alavanca o uso de espaços, objetos e
ambientes públicos de forma não convencional. Incluindo, mas não se limitando a, soluções em pequena
escala, construções especiais, instalações, publicidade ao vivo e eventos.

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG
Altamente recomendado (Opcional)
Filme Demo
Opcional
URL
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG

PR

Materiais

PR

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG

Comunicação estratégica e criativa que demonstra como o pensamento original, a visão transformadora e uma
estratégia enraizada na conquista influenciou a opinião e impulsionou as mudanças empresariais, sociais e/ou
culturais. Trabalhar com narração de histórias em sua essência, que estabeleceu, protegeu e melhorou a reputação
e os negócios de uma organização ou marca.

Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)
Opcional
URL
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG

Impressão e Editoração

Materiais

Impressão e Editoração: Padrão

Obrigatório
Digital Proof JPG

Conteúdo destinado à mídia impressa publicada, incluindo, mas não limitado a: jornais, revistas,
revistas médicas e encartes.

Opcional
URL
Imagens de suporte digital
JPG
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Impressão e Editoração: Garantias
Brochuras, folhetos, folhetos, folhas, materiais de venda personalizados, ajudas de detalhes, artigos
promocionais, lembretes de marca, calendários, boletins informativos, relatórios anuais e comunicados
à imprensa.

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG
Altamente recomendado (Opcional)
Filme Demo
Opcional
URL
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG

Indústria Artesanato

Materiais

Indústria Artesanal: Direção de Arte

Obrigatório
Digital Proof JPG

Design de Marca & Comunicação, Design de Embalagem, Impressão & Editoração & Outdoor

Indústria Artesanal: Copywriting
Design de Marca & Comunicação, Design de Embalagem, Impressão & Editoração & Outdoor

Indústria Artesanal: Ilustração:

Altamente recomendado (Opcional)
Filme Demo
Opcional
URL
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG

Design de Marca & Comunicação, Design de Embalagem, Impressão & Editoração & Outdoor

Indústria Artesanal: Fotografia
Design de Marca & Comunicação, Design de Embalagem, Impressão & Editoração & Outdoor

Indústria Artesanal: Tipografia
Design de Marca & Comunicação, Design de Embalagem, Impressão & Editoração & Outdoor

Rádio e áudio

Materiais

Rádio e áudio

Obrigatório
Versão original MP3

Trabalho que comunica uma mensagem de marca através da excelência em áudio, inovação sônica ou narração de
histórias aurais superiores através das ondas sonoras e fluxos digitais.

Opcional
URL
Conteúdo de
suporte digital

Uso da tecnologia

Materiais

Uso da tecnologia

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG

Uso de tecnologia existente ou nova para executar ou apoiar uma campanha de marca. Incluindo, mas não se
limitando a, IA, AR e VR, robótica, gadgets e eletrônica, tecnologia wearable e interativa, etc. Não inclui
protótipos de tecnologia em estágio inicial.

Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)
Opcional
URL
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG
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Inovação de produtos

Materiais

Inovação de produtos

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG

Produtos, dispositivos e inovações de serviços que ajudaram a resolver um problema de negócio ou paciente para uma
marca de saúde, ou que foram produzidos/desenvolvidos para resolver uma necessidade de comunicação da
marca.

Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)
Opcional
URL
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG
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Health: Pharma
Os Pharma Lions celebram as comunicações criativas de clientes e serviços farmacêuticos em torno desta indústria altamente regulamentada. Trabalho que dá
vida à ciência e à inovação, facilitando o diagnóstico, a prescrição, a mitigação de doenças ou o gerenciamento de doenças para profissionais, pacientes e
consumidores alvo.
Os Pharma Lions defendem a necessidade de medicamentos e cuidados terapêuticos. A comunicação nesta arena tem a responsabilidade de introduzir novas
inovações, estabelecer padrões de cuidados e defender a indústria dentro de um contexto que muitas vezes é emocionalmente carregado e às vezes
cheio de controvérsia. Essas comunicações devem navegar pelos debates sobre os direitos dos pacientes, políticas e políticas, sociedade e humanidade. Muitas
vezes entregues em ambientes de saúde, elas exigem um nível significativo de adequação e respeito pelas pessoas que tratam ou sofrem de condições
médicas. Algumas comunicações são feitas através de um profissional de saúde. Muitas estão sujeitas a revisão regulamentar. Todas são criadas
especificamente para clientes e serviços médicos e terapêuticos.
Todo o trabalho iniciado na Pharma Lions foi criado especificamente para moldar a compreensão das condições médicas, impulsionar seu
tratamento e/ou defender o desenvolvimento ou fornecimento desses tratamentos.
As instituições da indústria incluem produtos farmacêuticos, biofarmacêuticos, biotecnologia, bioinovações, dispositivos médicos, diagnósticos,
pesquisa em ciências da vida, clínicas, hospitais, sistemas de saúde, governos e organizações de defesa da saúde humana e veterinária.
Não há limite geral para quantas vezes o mesmo trabalho pode ser inserido na Pharma, desde que as categorias e meios escolhidos sejam relevantes.
Para fins de Pharma Lions, aplicam-se as seguintes definições:
Regulamentado - Trabalho que é regulamentado independentemente da menção de um produto, serviço, terapi a ou empresa de marca
específica. Para produtos ou serviços que devem aderir ao cumprimento rigoroso da regulamentação e cópia obrigatória do equilíbrio justo.
Todos os participantes devem fornecer exigências regulatórias para sua região em relação à sua submissão.
Não regulamentado - Trabalho que não é regulamentado independentemente da menção de um produto, serviço, terapia ou empresa de marca
específica. Para comunicações sobre doenças ou produtos e serviços que podem não exigir revisão regulamentar, ma s que são usados para
tratar condições médicas diagnosticadas e/ou apoiar as necessidades do paciente. Pode incluir opções de tratamento suplementar ou adicional de
outras instituições da indústria além de produtos farmacêuticos; tais como dispositivos, implantes, instrumentos, aparelhos e ferramentas de
diagnóstico.

A. Promoção de produtos ou serviços
Trabalho criado para conduzir a escolha de um produto, serviço ou terapia de marca específica destinado ao gerenciamento de uma doença ou
condição médica que é diagnosticada e tratada por um profissional de saúde.

A01. Regulamentado: Direto ao consumidor
Trabalho direcionado diretamente ao consumidor e criado para lançar e/ou promover um produto ou serviço regulado / prescrito.

As inscrições aqui devem ter sido feitas na Nova Zelândia, EUA, ou em algumas circunstâncias no Canadá, devido a restrições regulatórias. Escolha
seus meios farmacêuticos na lista abaixo.

A02. Regulamentado: Direto ao Paciente
Trabalho direcionado diretamente ao paciente e criado para lançar e/ou promover um produto ou serviço regulado / prescrito.

Escolha seus médios farmacêuticos na lista abaixo.

A03. Regulamentado: Profissional da saúde
Trabalho direcionado diretamente aos profissionais de saúde e criado para lançar e/ou promover um produto ou serviço regulamentado / prescrito.

Escolha seus médios farmacêuticos na lista abaixo.

A04. Não regulamentado: Direto ao consumidor
Trabalho direcionado diretamente ao consumidor e criado para lançar e/ou promover um produto ou serviço não regulamentado.

As entradas aqui devem estar relacionadas ao manejo de uma doença ou condição médica diagnosticada e tratada por um profissional de saúde. Se você
deseja entrar em um produto ou serviço OTC ou de bem-estar geral, consulte os Leões de Saúde e Bem-estar. Escolha seus meios farmacêuticos na
lista abaixo.

A05. Não regulamentado: Direto ao Paciente
Trabalho direcionado diretamente ao paciente e criado para lançar e/ou promover um produto ou serviço não regulamentado.

As entradas aqui devem estar relacionadas ao manejo de uma doença ou condição médica diagnosticada e tratada por um profissional de saúde. Se você
deseja entrar em um produto ou serviço OTC ou de bem-estar geral, consulte os Leões de Saúde e Bem-estar. Escolha seus meios farmacêuticos na
lista abaixo.

A06. Não regulamentado: Profissional da saúde
Trabalho dirigido diretamente aos profissionais de saúde e criado para lançar e/ou promover um produto ou serviço não regulamentado.

Escolha seus médios farmacêuticos na lista abaixo.
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B. Conscientização e compreensão das doenças
Trabalho criado para aumentar a consciência e a compreensão de uma doença ou condição médica, mudar percepções ou superar o estigma social. As
abordagens podem incluir, mas não se limitam a, redefinir a maneira como pensamos sobre a doença e seu tratamento através da atualização da ciência,
fornecendo educação sobre os sinais e sintomas de várias doenças, distúrbios e condições e incentivando ações e iniciativas responsáveis e pró-ativas. Incluir
comunicações de marca e sem marca.

B01. Regulamentado
Trabalho que é regulamentado devido à menção de um produto, serviço ou terapia de marca específica.

Todos os participantes devem fornecer requisitos regulamentares para sua região em relação à sua apresentação. Escolha seus meios farmacêuticos
na lista abaixo.

B02. Não regulamentado
Trabalho que não é regulamentado independentemente da menção de um produto, serviço, terapia ou empresa de marca específica

Escolha seus médios farmacêuticos na lista abaixo.

C. Envolvimento dos profissionais de saúde
Trabalho criado com a intenção de impulsionar o avanço da saúde, apoiar a gestão de uma doença ou condição médica, motivar o tratamento,
apoiar a adesão ou ajudar a independência do paciente.
Comunicações destinadas a profissionais da saúde, influenciadores, pesquisadores e líderes de opinião chave para estabelecer e continuar a educação científica,
impulsionar o avanço da indústria e adotar tecnologias e programas associados ao desenvolvimento e distribuição de pesquisa e opções de tratamento.
As abordagens podem incluir, mas não estão limitadas a, ferramentas e dispositivos de comunicação para auxiliar os profissionais de saúde na adesão de
pacientes, monitoramento, coleta de dados, análise e relatórios. Seria de se esperar que as entradas aqui transmitissem um etos de marca, assim como
resultariam em melhores resultados para os pacientes.

C01. Regulamentado
Trabalho que é regulamentado devido à menção de um produto, serviço ou terapia de marca específica.

Todos os participantes devem fornecer requisitos regulamentares para sua região em relação à sua apresentação. Escolha seus meios farmacêuticos
na lista abaixo.

C02. Não regulamentado
Trabalho que não é regulamentado independentemente da menção de um produto, serviço, terapia ou empresa de marca específica

Escolha seus médios farmacêuticos na lista abaixo.

D. Envolvimento do paciente
Trabalho criado com a intenção de impulsionar o avanço da saúde, apoiar a gestão de uma doença ou condição médica, motivar o tratamento,
apoiar a adesão, ou ajudar a independência do paciente
Comunicações dirigidas aos pacientes com o objetivo de apoiar a adesão, conduzir o uso adequado e responsável do tratamento, melhorar a experiência
do paciente e conduzir melhores resultados enquanto constrói uma reputação positiva para uma marca. As abordagens podem incluir, mas não estão
limitadas ao uso de análise de dados e tecnologia de conexão para melhorar a jornada do paciente, programas de conformidade, serviços de triagem, serviços
de apoio psicossocial.

D01. Regulamentado
Trabalho que é regulamentado devido à menção de um produto, serviço ou terapia de marca específica.

Escolha seus médios farmacêuticos na lista abaixo.

D02. Não regulamentado
Trabalho que não é regulamentado independentemente da menção de um produto, serviço, terapia ou empresa de marca específica

Escolha seus médios farmacêuticos na lista abaixo.

E. Veterinário
Trabalho criado para produtos e soluções para animais que requerem diagnóstico veterinário, prescrição e tratamento.

E01. Regulamentado
Trabalho que é regulamentado devido à menção de um produto, serviço ou terapia de marca específica.

Todos os participantes devem fornecer requisitos regulamentares para sua região em relação à sua apresentação. Escolha seus meios farmacêuticos
na lista abaixo.

E02. Não regulamentado
Trabalho que não é regulamentado independentemente da menção de um produto, serviço, terapia ou empresa de marca específica

Escolha seus médios farmacêuticos na lista abaixo.
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Médiuns para Pharma
Experiência e Ativação da Marca

Materiais

Experiência e Ativação da Marca

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG

Construção criativa e abrangente da marca através do uso de design de nível seguinte de experiência, ativação,
imersão, varejo e envolvimento de 360° do cliente. As inscrições devem demonstrar como a jornada do cliente, a
experiência da marca e a otimização de cada ponto de contato levaram ao aumento da afinidade com a marca
e ao sucesso comercial.

Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)
Opcional
URL
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG

Conteúdo de marca e entretenimento

Materiais

Conteúdo de marca e entretenimento: Digital & Social

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG
URL

Conteúdo digital que comunica uma marca ou produto de saúde através da criação de entretenimento digital
ou social envolvente. Para incluir jogos/jogos digitais, mídias sociais de marca, websites, microsites, aplicativos
móveis, publicidade nativa.

Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)
Opcional
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG

Conteúdo de marca e entretenimento: Conteúdo de filmes, TV e filmes online
Filme de ficção ou não ficção de marca, série ou documentário / filme de realidade criado para plataformas de
cinema, TV, online ou vídeo sob demanda. Trabalho criado para amplificar a mensagem de uma marca e aumentar o
envolvimento através do entretenimento.

Conteúdo de marca e entretenimento: Experiência ao vivo
Conteúdo original de entretenimento ao vivo, onde a marca de saúde está posicionada de forma criativa. As inscrições
podem incluir eventos e espetáculos originais, instalações, festivais.

Obrigatório
Filme
Opcional
URL

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG
Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)
Opcional
URL
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG
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Dados criativos

Materiais

Trabalho aprimorado ou impulsionado pelo uso criativo, interpretação, análise ou aplicação de dados. O uso
criativo dos dados deve estar no centro da idéia e os resultados/impacto devem ser claros e robustos.

Dados criativos: Melhoria de Dados Criativos
Métodos orientados por dados, incluindo personalização, interatividade e relevância. O aprimoramento
deve comprovadamente melhorar tanto a experiência do cliente quanto o resultado.

Dados criativos: Uso de dados em tempo real
Dados criados ou utilizados em tempo real, que fornecem conteúdo dinâmico ou permitem uma relação de consumo
contínua. As entradas devem demonstrar claramente a relação de resposta entre os dados em tempo real e a produção
criativa, mostrando como os dados melhoraram a experiência do consumidor ao tornar o criativo mais relevante,
oportuno ou personalizado.

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG
Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)
Opcional
URL
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG

Dados criativos: Visualização de dados
Visualizações personalizadas de dados complexos que comunicam informações de forma clara e eficiente aos
consumidores de uma maneira que levou a uma mudança de comportamento. Incluindo visualizações on-line
dinâmicas, estáticas, interativas ou infográficas em tempo real e visualizações off-line, tais como instalações
visuais e ativações.

Dados criativos: Coleta de Dados Criativos e Pesquisa
Pesquisa orientada por dados, incluindo pesquisa de mercado, obtenção de dados e/ou fusão de dados
usados para fornecer uma visão original do consumidor.
Os participantes devem delinear como os processos, metodologias de pesquisa, tecnologias e recursos
selecionados influenciaram o resultado geral.
Se a pesquisa estiver relacionada, os participantes devem fornecer uma análise completa da pesquisa (primária /
secundária).

Artesanato digital

Materiais

Digital Craft: Interface e navegação (UI)

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG
URL

A jornada interativa criada através da transferência dos ativos visuais de uma marca para um produto ou serviço
digital; com foco particular na consistência geral na apresentação, aparência, sensação e interação.

Digital Craft: Experiência do usuário (UX)
A prática de design focalizou a resposta emocional e comportamental a um produto ou serviço digital com
experiência de usuário relevante, contínua e consistente em cada ponto de interação.

Altamente recomendado (Opcional)
Filme Demo
Opcional
AR/VR Files
Awards Show Film
Digital Supporting
Content
Imagens de suporte digital
JPG

Digital

Materiais

Trabalho que é on-line, social e aprimorado pelo ambiente digital. As inscrições devem mostrar trabalhos oriundos de
plataformas digitais e utilizando de forma inovadora as tecnologias associadas para entregar uma mensagem de marca.

Digital: Plataformas
Conteúdo para incluir, mas não restrito a, websites, microsites, jogos, plataformas de aprendizagem interativas,
publicidade por e-mail, acrobacias digitais, detalhamento eletrônico, auxílios de vendas interativas.

Opcional
URL

Digital: Social & Influenciador
Trabalhar com o pensamento social em sua essência, alcance social e o uso criativo de redes sociais e plataformas,
incluindo, mas não limitado a, sites de redes sociais, blogs, wikis, sites de compartilhamento de vídeo, serviços
hospedados, etc.

Direto

Materiais

Direto

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG

Criatividade direcionada e orientada para a resposta. As entradas devem demonstrar como as percepções e/ou dados
foram utilizados como parte da estratégia para envolver grupos específicos de público-alvo e desenvolver
relacionamentos com clientes, inspirando ações e produzindo resultados mensuráveis.

Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)
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Opcional
URL
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG

Filme Craft

Materiais

Filme Craft: Animação / Efeitos visuais

Obrigatório
Filme

Todas as formas e estilos de animação e efeitos visuais criados para o filme.

Filme Craft: Design de Produção / Direção de Arte
A estética do Projeto de Produção/Direção de Arte. Isto inclui o desenho do conjunto e a construção da
localização, assim como o aspecto geral, a sensação e a atmosfera da peça. O júri considerará como a narrativa foi
aprimorada pela gestão artística dos componentes visuais.

Altamente recomendado (Opcional)
Filme Demo
Opcional
URL
AR/VR Files
Awards Show Film
Digital Supporting
Content

Filme Craft: Cinematografia
A qualidade e o efeito da cinematografia. Serão considerados o estilo, as escolhas artísticas, o trabalho de câmera, as
técnicas cinematográficas, a composição das filmagens, a iluminação e outros efeitos.

Filme Craft: Direção
A visão e a realização da direção, incluindo a tradução do brief criativo através da visão de um diretor e o quão
bem essa visão foi alcançada. Isto pode incluir, mas não se limita a, a forma como o elenco, o desenho do cenário, o
desenho do som e a cinematografia têm sido usados para dar vida a essa visão.

Filme Craft: Roteiro
O roteiro do filme, como está escrito. A análise do roteiro incluirá diálogo, locuções, cenários, movimentos, ações e
expressões. O júri considerará o sucesso do roteiro sobre a idéia criativa, ao mesmo tempo em que considerará a
eficácia na transmissão de informações importantes relacionadas à saúde.

Filme Craft: Uso de música / Sound Design

O impacto e o sucesso da música original/licenciada e/ou o uso criativo do design de som dentro da publicidade
cinematográfica.

Integrado

Materiais

Trabalho que utiliza múltiplas plataformas de mídia. As inscrições devem demonstrar a integração dos
elementos ou canais escolhidos ao longo da campanha, e como os diferentes meios de comunicação se
complementaram e construíram uns sobre os outros para impulsionar resultados comerciais tangíveis, foram
instrumentais para a mudança cultural ou integrais na realização do propósito da marca.

Campanha integrada

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG
Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)
Opcional
URL
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG
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Móvel

Materiais

Móvel

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG
URL

Criatividade orientada por dispositivos. As entradas devem demonstrar desempenho em plataformas portáteis;
trabalho onde um ambiente portátil ou desgastável é parte integrante da idéia e permite aspectos chave da
execução.

Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)
Opcional
AR/VR Files
Awards Show Film
Digital Supporting
Content
Imagens de suporte digital
JPG

Ao ar livre

Materiais

Ao ar livre: Padrão

Obrigatório
Digital Proof JPG

Conteúdo destinado a outdoors estáticos e digitais, cartazes, pontos de ônibus, cartazes em lojas, pontos de
venda, sinalização, soluções de trânsito, banners, etc.

Opcional
URL
Imagens de suporte digital
JPG

Ao ar livre: Ambiente
Publicidade externa não padronizada e de formato livre que alavanca o uso de espaços, objetos e
ambientes públicos de forma não convencional. Incluindo, mas não se limitando a, soluções em pequena
escala, construções especiais, instalações, publicidade ao vivo e eventos.

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG
Altamente recomendado (Opcional)
Filme Demo
Opcional
URL
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG

PR

Materiais

PR

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG

Comunicação estratégica e criativa que demonstra como o pensamento original, a visão transformadora e uma
estratégia enraizada na conquista influenciou a opinião e impulsionou as mudanças empresariais, sociais e/ou
culturais. Trabalhar com narração de histórias em sua essência, que estabeleceu, protegeu e melhorou a reputação
e os negócios de uma organização ou marca.

Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)
Opcional
URL
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG

Impressão e Editoração

Materiais

Impressão e Editoração: Padrão

Obrigatório
Digital Proof JPG

Conteúdo destinado à mídia impressa publicada, incluindo, mas não limitado a: jornais, revistas,
revistas médicas e encartes.

Opcional
URL
Imagens de suporte digital
JPG
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Impressão e Editoração: Garantias
Brochuras, folhetos, folhetos, folhas, materiais de venda personalizados, ajudas de detalhes, artigos
promocionais, lembretes de marca, calendários, boletins informativos, relatórios anuais e comunicados
à imprensa.

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG
Altamente recomendado (Opcional)
Filme Demo
Opcional
URL
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG

Indústria Artesanato

Materiais

Indústria Artesanal: Direção de Arte

Obrigatório
Digital Proof JPG

Design de Marca & Comunicação, Design de Embalagem, Impressão & Editoração & Outdoor

Indústria Artesanal: Copywriting
Design de Marca & Comunicação, Design de Embalagem, Impressão & Editoração & Outdoor

Indústria Artesanal: Ilustração:

Altamente recomendado (Opcional)
Filme Demo
Opcional
URL
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG

Design de Marca & Comunicação, Design de Embalagem, Impressão & Editoração & Outdoor

Indústria Artesanal: Fotografia
Design de Marca & Comunicação, Design de Embalagem, Impressão & Editoração & Outdoor

Indústria Artesanal: Tipografia
Design de Marca & Comunicação, Design de Embalagem, Impressão & Editoração & Outdoor

Rádio e áudio

Materiais

Rádio e áudio

Obrigatório
Versão original MP3

Trabalho que comunica uma mensagem de marca através da excelência em áudio, inovação sônica ou narração de
histórias aurais superiores através das ondas sonoras e fluxos digitais.

Opcional
URL
Conteúdo de
suporte digital

Uso da tecnologia

Materiais

Uso da tecnologia

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG

Uso de tecnologia existente ou nova para executar ou apoiar uma campanha de marca. Incluindo, mas não se
limitando a, IA, AR e VR, robótica, gadgets e eletrônica, tecnologia wearable e interativa, etc. Não inclui
protótipos de tecnologia em estágio inicial.

Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)
Opcional
URL
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG
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Inovação de produtos

Materiais

Inovação de produtos

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG

Produtos, dispositivos e inovações de serviços que ajudaram a resolver um problema de negócio ou paciente para uma
marca de saúde, ou que foram produzidos/desenvolvidos para resolver uma necessidade de comunicação da
marca.

Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)
Opcional
URL
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG
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Strategy: Creative Effectiveness
Os Leões de Creative Effectiveness celebram o impacto mensurável do trabalho criativo.
As inscrições neste Leão precisarão demonstrar como uma estratégia eficaz enraizada na criatividade atingiu seus objetivos comerciais escolhidos,
como gerou resultados positivos para os clientes e conduziu a um impacto comercial sustentável ao longo do tempo.
Uma série de critérios será considerada durante o julgamento e ponderada da seguinte forma: 25% idéia; 25% estratégia; 50%
impacto e resultados. Para ser elegível, seu trabalho deve ter vencido ou ter sido pré-selecionado no Cannes Lions em ou
2019,20202021.
O mesmo trabalho pode ser inserido até quatro vezes em Eficácia Criativa. Entretanto, a mesma obra pode ser inserida apenas uma vez em
"A. Eficácia Criativa": Setores".

A. Eficácia Criativa: Setores

Materiais

O trabalho nesta seção deve se concentrar na eficácia alcançada em um determinado setor e se o trabalho atingiu
ou excedeu seus objetivos e metas.
A mesma entrada pode ser apresentada apenas uma vez nesta seção.

A01. Alimentos e bebidas
Todos os alimentos e bebidas.

Obrigatório
Formulário on-line
Carta de aprovação do
cliente

Todas as entradas de fast-food devem ser inseridas na A05. Varejo.

Opcional

A02. Bens de consumo
Beleza, produtos de limpeza, artigos domésticos, tecnologia, móveis e iluminação, brinquedos, moda,
eletrodomésticos, outros produtos de consumo de bens de consumo duráveis.

A03. Saúde

URL
Anexo
Prêmios Mostrar filme
Imagens de suporte digital
JPG

Farmácia, medicamentos OTC, bem estar.

A04. Automotivo
Veículos, outros veículos automotivos.

A05. Varejo
Varejo, eCommerce, restaurantes, fast food.

A06. Viagem / Lazer
Viagens, turismo, transporte, eventos ao vivo, museus e galerias, jogos de azar, esportes, jogos, outras atividades
recreativas.

A07. Mídia / Entretenimento
Música, cinema, televisão, publicações e mídia, livros, notícias, plataformas digitais, outras mídias.

A08. Serviços ao consumidor / Business to Business
Todos os serviços públicos comerciais, Jurídicos, financeiros, tecnologia B2B, consultorias e serviços
profissionais, outros serviços comerciais, comunicações internas e corporativas.

A09. Sem fins lucrativos / Caridade / Governo
Governo, informação pública, ONGs, militares, instituições de caridade, organizações sem fins lucrativos.

Todo o trabalho de RSE deve ser inserido no setor relevante e/ou B04. Eficácia Criativa para a Boa Categoria
na seção B. Mercado.
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B. Mercado

Materiais

O trabalho nesta seção deve demonstrar como o trabalho permitiu que a marca atingisse efetivamente seus
objetivos em um mercado escolhido.

B01. Mercado Único
Trabalho que tem sido implementado em um único mercado com um único mercado alvo em seu núcleo. As entradas
devem descrever como o trabalho foi criativamente projetado para o mercado alvo e os resultados comerciais e/ou de
conscientização tangíveis alcançados.

B02. Mercado múltiplo

Obrigatório
Formulário on-line
Carta de aprovação do
cliente
Opcional
URL
Anexo
Prêmios Mostrar filme
Imagens de suporte digital
JPG

Trabalho que tem sido implementado em múltiplos mercados. As entradas devem descrever como o trabalho foi
criativamente projetado para múltiplos mercados e os resultados comerciais e/ou de conscientização tangíveis
alcançados.

B03. Mercado global
Trabalho que tem sido implementado globalmente. As entradas devem descrever como o trabalho foi criativamente
projetado para funcionar globalmente e os resultados tangíveis de negócios e/ou conscientização alcançados.

B04. Eficácia Criativa para o Bem
Celebrando o impacto mensurável do trabalho criativo com um propósito social no coração. O trabalho deve ser
para uma entidade beneficente, sem fins lucrativos ou governamental ou para marcas que possam demonstrar
que trabalharam em parceria com uma organização sem fins lucrativos. As inscrições devem ilustrar como a
campanha conduziu a resultados tangíveis, foi instrumental para a mudança cultural ou integral para alcançar o
propósito de uma marca.

C. Desafios e Oportunidades da Marca

Materiais

O trabalho nessas categorias deve se concentrar no desafio ou oportunidade identificada para a marca. As
inscrições devem explicar sua resposta estratégica, assim como os canais e pontos de contato específicos
escolhidos e o porquê.

C01. Lançamento
Trabalho criado para lançar um produto ou serviço.

C02. Re-Brand
Rebrand / atualização de uma identidade de marca existente para qualquer produto, serviço ou organização.

C03. Aquisição
Trabalho que efetivamente atrai novos clientes ou impulsiona novos engajamentos. As inscrições devem mostrar um
aumento em novos negócios ou atividades de clientes.

Obrigatório
Formulário on-line
Carta de aprovação do
cliente
Opcional
URL
Anexo
Prêmios Mostrar filme
Imagens de suporte digital
JPG

C04. Retenção
Trabalho que melhora ou fortalece as relações existentes com os clientes. As inscrições devem mostrar um
aumento em novos negócios ou atividades de clientes.

C05. Resposta em tempo real
Trabalho focalizado e eficaz que responde a eventos mundiais, assuntos públicos e outras atividades do mundo real, em
tempo real, que estimulam o compartilhamento social e uma resposta mensurável.

C06. Sucesso sustentado
Celebrando o impacto a longo prazo do trabalho criativo. As inscrições devem demonstrar como uma campanha
longa conduziu a resultados comerciais tangíveis, foi instrumental para a mudança cultural ou integral para
alcançar o propósito de uma marca. As inscrições nesta categoria devem mostrar resultados ao longo de
vários anos.

C07. Colaboração
Celebrando o impacto mensurável do trabalho criativo que é o resultado de uma colaboração entre marcas e
agências ou agências parceiras para atingir um objetivo comercial. As inscrições devem demonstrar como o esforço
colaborativo conduziu a resultados comerciais tangíveis.

C08. Avanço em um orçamento
Uso criativo de orçamentos e/ou recursos modestos em relação ao mercado e/ou à indústria para criar o máximo
impacto. As inscrições devem demonstrar como uma nova visão, gastos inteligentes e um pensamento estratégico
convincente resolveram um problema comercial apesar dos recursos limitados.

C09. Marca Challenger
Marcas que adaptaram criativamente sua abordagem em resposta à pressão da concorrência, desafiando o status quo
para criar um trabalho de mudança de jogo que utiliza o pensamento progressivo e a criatividade inovadora.

C10. Perturbação do mercado
Marcas que adaptaram criativamente sua estratégia em resposta a questões locais / regionais / globais, abraçando
novas formas de entrega de sua marca ao mesmo tempo em que mostram consideração pelo consumidor.
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Strategy: Creative Strategy
Os Leões da Estratégia Criativa celebram a idéia por trás da idéia, como o planejamento estratégico pode redefinir uma marca, reinventar seus negócios e
influenciar os consumidores ou a cultura mais ampla.
As inscrições precisarão demonstrar uma interpretação excepcional do desafio empresarial/marca, pensamento inovador e resolução de problemas
transformacionais que levaram a uma estratégia criativa convincente.
Uma série de critérios será considerada durante o julgamento e ponderada da seguinte forma: 30% de interpretação do negócio / desafio da marca, 30% de
insight / pensamento inovador, 20% de idéia criativa, 20% de resultado / resultados.
O mesmo trabalho pode ser inserido até quatro vezes em Estratégia Criativa. Entretanto, a mesma obra só pode ser inserida uma única vez
em "Setores A.".
Para os Leões de Estratégia Criativa as datas de elegibilidade são de março1 a 2019abril30, onde2022 a estratégia que está sendo julgada foi
implementada pela primeira vez dentro do período de elegibilidade.

A. Estratégia criativa: Setores

Materiais

A mesma entrada pode ser apresentada apenas uma vez nesta seção.

A01. Alimentos e bebidas
Todos os alimentos e bebidas.

Obrigatório
Convés de informação

Todas as entradas de fast-food devem ser inseridas na A05. Varejo.

Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)

A02. Bens de consumo

Opcional

Beleza, produtos de limpeza, artigos domésticos, tecnologia, móveis e iluminação, brinquedos, moda,
eletrodomésticos, outros produtos de consumo de bens de consumo duráveis.

URL
Anexo
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG

A03. Saúde
Farmácia, medicamentos OTC, bem estar.

A04. Automotivo
Veículos, outros veículos automotivos.

A05. Varejo
Varejo, eCommerce, restaurantes, fast food.

A06. Viagem / Lazer

Viagens, turismo, transporte, eventos ao vivo, museus e galerias, jogos de azar, esportes, jogos, outras atividades
recreativas.

A07. Mídia / Entretenimento
Música, cinema, televisão, publicações e mídia, livros, notícias, plataformas digitais, outras mídias.

A08. Serviços ao consumidor / Business to Business
Todos os serviços públicos comerciais, Jurídicos, financeiros, tecnologia B2B, consultorias e serviços
profissionais, outros serviços comerciais, comunicações internas e corporativas.

A09. Sem fins lucrativos / Caridade / Governo
Governo, informação pública, ONGs, militares, instituições de caridade, organizações sem fins lucrativos.

Todo o trabalho de RSE deve ser inserido no setor relevante e/ou C05. Objetivo Corporativo e categoria de
Responsabilidade Social na seção C. Desafios e Avanços.

B. Insights & Pesquisa

Materiais

B01. Dados e análises

Obrigatório
Convés de informação

Estratégia inspirada pela análise e interpretação perspicaz dos dados, revelando um claro problema / oportunidade
de negócios. Isto pode incluir, mas não está limitado ao uso da ciência dos dados, pesquisa comissionada, dados
comportamentais on-line, análise estatística, informações sobre vendas, dados de primeira parte do consumidor,
etc.

B02. Percepção do público
A profunda compreensão do público / consumidores criou um efeito transformador no negócio. T rabalho que
demonstra a aplicação da ciência comportamental em relação à construção e criação do perfil do público. Estes
podem incluir, mas não estão limitados a, economia comportamental, percepção do consumidor, escuta social,
tendências culturais, etnografia, mapeamento de experiências, neurociência, etc.

Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)
Opcional
URL
Anexo
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG
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C. Desafios e avanços

Materiais

C01. Estratégia da Marca Challenger

Obrigatório
Convés de informação

Celebrando marcas que adaptaram criativamente sua abordagem em resposta à pressão da concorrência,
desafiando o status quo para criar um trabalho de mudança de jogo que utiliza o pensamento progressivo e a
criatividade inovadora. As inscrições devem demonstrar o pensamento estratégico central e seu efeito positivo
no valor da marca, desafiando as convenções narrativas dominantes em sua categoria.

C02. Avanço em um orçamento

Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)
Opcional
URL
Anexo
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG

Uso criativo de orçamentos e/ou recursos modestos em relação ao mercado e/ou à indústria para criar o máximo
impacto. As inscrições devem demonstrar como uma nova visão, gastos inteligentes e um pensamento estratégico
convincente resolveram um problema comercial apesar dos recursos limitados.

C03. Estratégia multi-mercado
Tradução bem sucedida e integração da estratégia em múltiplos mercados. Os participantes devem demonstrar
como uma estratégia global foi aplicada a mercados específicos a fim de conduzir resultados comerciais tangíveis, ou
alcançar o propósito de uma marca.

As inscrições devem identificar um mínimo de três países / regiões aos quais a estratégia foi aplicada.

C04. Estratégia de longo prazo
Celebrando a criatividade da estratégia de longo prazo. As inscrições devem demonstrar como uma estratégia de longo
prazo foi fundamental para atingir o propósito de uma marca, impulsionando o engajamento e moldando a identidade
da marca.

As inscrições nesta categoria devem demonstrar um planejamento estratégico ao longo de três anos ou mais.

C05. Objetivo Corporativo e Responsabilidade Social
Trabalho orientado por propósitos / ativismo de marca que abordam questões sociais, éticas e ambientais. As
inscrições devem demonstrar como o propósito da marca criou valor e impactou as comunidades, conectando
os clientes à cultura.

C06. Perturbação do mercado
Marcas que adaptaram criativamente sua estratégia em resposta a questões locais / regionais / globais, abraçando
novas formas de entrega de sua marca ao mesmo tempo em que mostram consideração pelo consumidor.

D. Parcerias e Perspectivas

Materiais

D01. Marcas Corajosas

Obrigatório
Convés de informação

Recompensando a bravura da marca, incluindo o pensamento progressivo relacionado a um breve. As inscrições
devem demonstrar a assunção de riscos que produziram resultados tangíveis para a marca.

D02. Colaboração

Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)

Celebrando a interseção entre agência criativa e/ou mídia e/ou marca. As inscrições devem demonstrar o foco
na existência de uma profunda compreensão compartilhada da marca e uma relação de trabalho unificada para
alcançar os melhores resultados possíveis.

Opcional

E. Excelência em Estratégia Criativa

Materiais

URL
Anexo
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG

As entradas aqui devem mostrar visão estratégica, planejamento e execução como parte de uma campanha de
comunicação de marca.

E01. Produtos / Serviços
Integração de um produto/serviço novo ou desenvolvido para resolver um problema, desenvolver o negócio,
melhorar a experiência do usuário ou aumentar a base de clientes. Os participantes devem dar uma visão geral
de como o produto/serviço foi concebido, implementado e fornecer uma análise de seu impacto final.

E02. Experiência e Modelos de Relacionamento
Iniciativas criativas de experiência do cliente que fortalecem o relacionamento com os clientes através da
criação de viagens sem interrupções através de pontos de contato digitais e físicos e/ou oferecem novas
rotas de engajamento entre a marca e o consumidor.

E03. Estratégia da marca
Recompensar o posicionamento central e estratégico de uma marca. As inscrições devem demonstrar como a
proposta de valor, missão, narrativa e posicionamento da marca foi alcançada e, por fim, levou a um interesse
renovado, maior afinidade com a marca e sucesso comercial.

Obrigatório
Convés de informação
Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)
Opcional
URL
Anexo
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG
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Titanium: Titanium
Os Leões de Titanium celebram a criatividade que muda o jogo.
As inscrições terão de abrir novos caminhos nas comunicações de marca com um trabalho provocante, de quebra de fronteiras e invejável, que marca uma
nova direção para a indústria e a faz avançar.
O mesmo trabalho só pode ser inserido uma vez no Titanium.
Os candidatos pré-selecionados deverão apresentar seus trabalhos ao júri online.

A. Titanium

Materiais

Idéias inovadoras que são provocativas e apontam para uma nova direção no setor.

A01. Titanium
Não há categorias no Titanium Lions. A idéia é tudo, seja para um carro ou pasta de dentes, telecomunicações ou
caridade, grande orçamento ou baixo orçamento.

Obrigatório
Imagem de
apresentação
digital JPG
Filme de caso altamente
recomendado (Opcional)
Opcional
URL
Prêmios Mostrar
conteúdo
de
apoio digital do
filme
Imagens de suporte digital
JPG
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DIRETRIZES
DE
MATERIAL
DE APOIO
Os materiais de apoio são os elementos mais importantes de sua entrada. Isto é o que os juízes examinarão, observarão e
lerão durante suas decisões. Cada Leão tem diferentes requisitos de material. Em alguns casos, eles são obrigatórios e, em
outros, são recomendados ou opcionais.
É importante lembrar que existem regras rigorosas sobre a adição de informações extras ou a substituição de arquivos
uma vez que você tenha submetido sua inscrição. Por favor, certifique-se de que você está absolutamente pronto para
enviar antes de pagar. Se novos resultados forem coletados após o pagamento da inscrição, só aceitaremos
informações adicionais por escrito na seção de resultados do formulário de inscrição antes de 30 de abril. 2022.
Isto não se aplica aos meios de entrada, por exemplo, filmes de casos e JPGs, que não podemser atualizados em
nenhuma circunstância. A fim de evitar que seu trabalho seja retirado do festival, por favor, siga as seguintes
diretrizes:

Todos os filmes de casos e imagens de apresentação devem estar em inglês.
Os trabalhos que não foram originalmente publicados em inglês (TVCs, anúncios impressos,
outdoors etc.) podem ser traduzidos ou legendados exatamente comoforam publicados ou
veiculados, para que possam ser compreendidos pelo júri de língua inglesa.
Se estiver traduzindo o trabalho de vídeo original, favor notar que a dublagem não é permitida. As
locuções podem ser traduzidas, mas a fala visível deve ser mantida no idioma e subtítulos originais.
Os materiais de apoio não devem conter nenhuma referência a sua agência ou a qualquer empresa
ou

indivíduo

criativo

que

contribua

para

isso
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IMAGEM DE
APRESENTAÇÃ
O DIGITAL
Uma apresentação visual de seu
trabalho, incluindo imagens e
Texto em inglês, concisamente
resumindo o resumo, a execução e os
resultados.
Especificações:

- JPG
- CMYK
- x7063 pixels5008
- 515MB

7063 px
50
08
px

JPG

PROVA DIGITAL
A versão digital do anúncio ou
execução original, exatamente como
ela funcionava.
Especificações:

- JPG
- CMYK
- x7063 pixels5008
- 515MB

7063 px

JPG

50
08
px
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IMAGENS DE
APOIO
Imagens digitais que podem ajudar
a apoiar sua entrada na sala do
júri. Máximo 5. A ser incluído
somente se necessário e
relevante.
Especificações:

- JPG
- CMYK
- x7063 pixels5008
- 515MB

7063 px

JPG

50
08
px
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DIRETRIZES
DE FORMATO
DE ARQUIVO
DE VÍDEO
Favor fornecer um vídeo de alta
qualidade como .MOV ou .MP4. O
tamanho máximo do arquivo é de
350MB.

Relaçã
o de
Aspect
o

Resolução

Full HD
1080p

1920 x 1080

HD 720p

1280 x 720

4:3 ou 16:9

1024 x 576

Formato
/ Codec

.MOV /
H.264

AAC, Stereo,
48kHz

.MP4 /
H.264

AAC, Stereo,
48kHz

Preferido

720 x 576
Aceito

854 x 480
640 x 480

FILME DE
CASO
(MÁXIMO 120
SEGUNDOS)
Um pequeno filme que explica seu
trabalho. O conteúdo inclui o resumo,
a execução e os resultados. Este será
usado no julgamento e exibido
publicamente.

FILM
O anúncio ou conteúdo original do
filme, exatamente como foi exibido.
Não há lâminas ou informações
extras. O trabalho que não estiver em
inglês deve ser legendado, para que
possa ser entendido em inglês,
exatamente como foi publicado ou
arejado. Favor notar que a
dobragem não é permitida. A
dobragem por voz pode ser

Áudio

Especificações:

- .MOV
- .MP4
- 350MB

Exemplo de filme de caso

Especificações:
- .MOV
- .MP4
- 350MB

Exemplo de entrada de filme

traduzido, mas o discurso visível
deve ser mantido no idioma original
e legendado.
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FILME DA
EXPOSIÇÃO DE
PRÊMIOS

Especificações:

(30-45
SEGUNDOS)
Uma versão mais curta e editada
do seu filme de caso. Isto será
exibido na mostra de premiação,
caso seu trabalho ganhe ouro. Ele
não será exibido ao júri. Os filmes
da mostra de premiação devem
ser em inglês.

FILME DE
DEMONSTRA
ÇÃO
(MÁXIMO DE
120
SEGUNDOS)
Dependendo do Leão inserido, isto
é ou um 'making of', um registro da
ativação em ação ou uma caminhada
mostrando os elementos específicos
de seu trabalho.
Os filmes de demonstração devem ser em inglês.

- .MOV
- .MP4
- 350MB
-30-45 segundos

Exemplo de premiação Mostrar
filme

Especificações:

- .MOV
- .MP4
- 350MB

Exemplo 'Walk through' Demo Film
Exemplo 'Making of' Demo Film
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URL
A fim de evitar que seu trabalho
seja retirado do festival, sua URL
deve estar acessível online até 30
de setembro 2022.

As URLs devem começar com 'http://'
ou 'https://' e de preferência estar
acessíveis sem um login ou senha.

URL DO CONTEÚDO
Link direto para sua execução digital
por exemplo, website, microsite,
página de download de aplicativos
ou página de mídia social.

Exemplo de um website /
entrada no microsite
Exemplo de página de download
de um aplicativo Exemplo de post
de mídia social

VÍDEO URL
Link direto para sua execução digital
por exemplo, website, microsite,
página de download de aplicativos
ou página de mídia social.

APRESENTAÇÃ
O PÁGINA WEB
URL
Se seu link direto não estiver em
inglês, você pode fornecer um URL
que leva a
uma página que explica seu trabalho
em inglês.

Exemplo de URL de vídeo

Exemplo de URL da página de
apresentação
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OUTROS FORMATOS DE ARQUIVO
ARQUIVO RÁDIO
Especificações:
arquivo de áudio MP3 do
anúncio original do rádio, tal
como é transmitido.

CONTEÚDO
DIGITAL DE
APOIO

- 258 kbps de preferência
- 128 kbps = mínimo aceito.

Tipos de arquivos aceitos:

Quaisquer documentos de apoio,
vídeos ou arquivos de rádio que
sejam relevantes para sua entrada.

jpg, mp3, mp4, mov, doc, docx,
pdf, xls, xlsx, ppt, pptx.

APÊNDICE
Uma coleção de material suplementar para apoiar a apresentação por escrito. Pode incluir
gráficos, diagramas, recortes de imprensa, capturas de tela, dados originais da fonte enviados
como um único arquivo PDF.

AR/VR ARQUIVOS
Uma coleção de arquivos .zip contendo o elemento AR/VR do trabalho entrou em certas categorias
específicas para que o júri possa experimentar.

PAINEL INFORMATIVO
Um painel informativo (PDF) contendo todos os aspectos do trabalho. Isto poderia incluir
objetivos originais; a estratégia e o planejamento; como o trabalho foi projetado e
implementado; fontes de dados e tecnologia utilizada; e uma discriminação dos resultados e do
impacto para os negócios, a marca e o cliente.
Guias detalhados estão disponíveis nas páginas do site do Cannes Lions para os Leões a que isto se
aplica.
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