PRÊMIO
COLUNISTAS
2019
Regulamentos
das
Premiações

Prêmio Colunistas RP
O QUE INSCREVER
Podem concorrer ao Colunistas RP trabalhos que demonstrem o uso criativo e inovador das técnicas de
Relações Públicas, com o objetivo de levar informações e/ou conhecimento aos públicos de organizações e
marcas, assim como implementar ou incrementar o entendimento entre eles.

OS PRÊMIOS
• O júri do Colunistas RP poderá conceder Diplomas de Ouro, Prata e Bronze nas diversas categorias da
premiação.
• Entre os trabalhos premiados com Diplomas de Ouro, poderão ser concedidos o Grande Prêmio de RP.

AS CATEGORIAS
101

Ações Comunitárias e Não Lucrativas
Trabalhos conduzidos em nome de instituições de caridade e/ou organizações filantrópicas ou
de conscientização de saúde, segurança, higiente, social etc.

102

Arte e Entretenimento
Trabalhos destinados a promover ou gerar o conhecimento de iniciativas artísticas ou de
entretenimento.

103

Gerenciamento de Crise
Trabalhos desenvolvidos para lidar com situações não esperadas ou que exijam resposta
imediata.

104

Marketing – Business to Business
Trabalhos destinados lançar ou promover produtos e serviços voltados para um público de
negócios.

105

Público Interno
Trabalhos realizados para informar ou educar uma audiência interna, tais como funcionários
ou colaboradores.

106

Relacionamento com Comunidade
Trabalhos direcionados a ampliar o relacionamento com comunidades nas quais a
organização tenha interesse ou necessidade.

107

Relacionamento com Investidores
Trabalhos destinados a gerenciar e/ou transmitir informações aos investidores atuais e/ou
potenciais de uma empresa.

108

Reputação
Trabalhos destinados a promover ou incrementar a reputação de uma organização junto a
seus públicos.

109

Políticas Públicas
Trabalhos concebidos especificamente para influenciar autoridades, legisladores, órgãos
públicos ou candidaturas.

110

Serviço Público
Trabalhos que promovam a compreensão do público sobre questões, problemas ou
preocupações sociais.

111

Sustentabilidade e Ambiente
Trabalhos projetados para abordar questões verdes ou ambientais.

45

OS MATERIAIS
As inscrições para o Colunistas RP devem vir acompanhadas de uma apresentação no SlideShare e as
próprias peças concorrentes.
Veja como entregar suas Apresentações e Peças na página “Materiais a Apresentar para Julgamento”,

OS PREÇOS
Preço por inscrição, independente do material apresentado: R$ 725,00
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