PRÊMIO JOVEM GUERREIRO
O Prêmio Jovem Guerreiro tem como objetivo incentivar o meio acadêmico através de sua
participação no mais conceituado Prêmio da Publicidade Alagoana. O Prêmio Jovem Guerreiro
é aberto à participação de estudantes de Instituições de Ensino Superior, regularmente matriculados no curso de Publicidade e Propaganda, Relações Públicas ou Design, comprovados
através de uma declaração da sua Faculdade.
BRIEFING
A Rádio Pajuçara FM, está inserida no ranking das principais emissoras de rádio em Maceió, e
desde 2002 faz parte do Pajuçara Sistema de Comunicação, tendo como principal caraterística uma programação diversificada que atua no jornalismo, esporte, música e entretenimento,
apresentado por comunicadores de peso.
Em 2022 a rádio completará 20 anos de atuação. Com base nisso elabore o lançamento de um
jingle comemorativo para divulgação.
Objetivo:
Produzir um jingle comemorativo para os 20 anos da Rádio Pajuçara.
»
»

Criação e estratégia do conceito da campanha
Produção de Jingle no formato 60 segundos em mp3

O que é:
O jingle tem formato de peça publicitária que utiliza a música como recurso para a fácil memorização da mensagem pelo público-alvo. Criatividade e espontaneidade são umas das
principais características da peça feita exclusivamente para um produto ou empresa.
Regras:
»
»
»
»

A participação pode ser individual ou como dupla
A inscrição deverá ser realizada através do site www.guerreirosdacriacao.com.br
O comprovante da instituição de ensino superior onde estuda, devidamente assinado e
carimbado deverá ser enviado em arquivo compactado, corretamente identificado junto
ao titulo do projeto conforme apresentado na inscrição da peça no site.
Cada estudante, ou dupla, só poderá inscrever apenas uma peça.
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Após envio da peça, com a documentação obrigatória, a comissão julgadora do prêmio escolherá a peça vencedora, levando em consideração os critérios de: conceito, planejamento,
criatividade, originalidade e execução.
Os donos das 5 melhores peças selecionadas receberão convites para a festa de premiação,
que revelará o vencedor da edição 2021 que ganhará o troféu Jovem Guerreiro.
PERÍODO DE INSCRIÇÃO
Impreterivelmente do dia 17 de novembro a 22 de novembro de 2021. Todo feito de forma
online. Não haverá prorrogação do prazo.
CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
As peças inscritas serão avaliadas segundo os seguintes critérios:
» Conceito;
» Estratégia
» Originalidade;
» Criatividade;
» Execução.
As peças publicitárias receberão pontos, conforme escala de 01 a 05. Será declarado vencedor
de cada categoria a peça que obtiver o maior número de pontos. No caso de empate, o júri é
soberano na decisão.
O JÚRI
O Júri é composto por profissionais da área de comunicação com referências regionais e nacionais, que irão avaliar todas as peças publicitárias inscritas regularmente no Prêmio de
Publicidade Guerreiros da Criação 2021, seguindo os critérios deste regulamento.
A PREMIAÇÃO
»

O vencedor da categoria Jovem Guerreiro receberá como prêmio o Troféu Jovem Guerreiro.
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