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BASES DOS II PREMIOS DA COMUNICACIÓN E DO MARKETING GALEGO 

 
 
Os Premios da Comunicación e do Marketing de Galicia foron creados polo Clúster da 
Comunicación Gráfica de Galicia no ano 2016. 
 
Nacen coa idea de pór en valor a calidade e o excelente traballo que se fai nesta nosa 
terra, co obxectivo de realzar a función da publicidade, o deseño, a edición, a 
impresión, o marketing, a comunicación… nas empresas e nas institucións galegas, e 
como medio para conseguir aumentar a competitividade e a capacidade innovadora; 
premios desde o sector, para o sector. 
 
Os Premios da Comunicación e do Marketing de Galicia celebran, o vindeiro 10 de 
novembro de 2017, na súa segunda edición.  
 
 
BASES DA CONVOCATORIA  
 
1. O Clúster da Comunicación Gráfica de Galicia concede os Premios da 
Comunicación e do Marketing de Galicia, en recoñecemento público ás empresas, 
institucións, organizacións e profesionais que destacan polo seu bo facer no ámbito da 
publicidade, do deseño, da edición, da impresión, do marketing e da comunicación en 
Galicia; poñendo en valor a efectividade das súas acción e a innovación no uso de 
materiais, soportes e medios. 
  
2. Poden participar nesta convocatoria 2017 todas aquelas empresas, institucións, 
organizacións ou profesionais galegas e galegos do sector sen límites xeográficos, 
con proxectos realizados desde outubro de 2016 ata outubro de 2017.  
 
3. Premios e Categorías:  
 
Os Premios da Comunicación e do Marketing, distinguen aquelas pezas e/ou 
estratexias de creatividade, de deseño, de edición, de industria gráfica, do marketing e 
da comunicación que sobresaen pola súa innovación, pola súa funcionalidade, polas 
súas boas prácticas e pola obtención de resultados tanxibles.  
 
Os traballos deberanse presentar nos formatos e/ou cos elementos complementarios 
que o participante estime oportuno que axuden a ilustrar o obxectivo perseguido en 
cada caso. O xurado considerará o traballo no seu conxunto. 

 
As categorías a premiar son:  

 
 Creatividade 
 Deseño 
 Industria Gráfica e Edición 
 Comunicación 
 Marketing 
 Idea integrada ou Crossmedia 

 
Definición das categorías: 

 
En Galicia o talento chove a mares e como a cidade que acolle estes premios, 
Ourense, é terra de paragueiros, os Premios da Comunicación e do Marketing de 
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Galicia estarán representados por paraugas. Os premios non ofrecen remuneración 
económica.  

 
Paraugas creatividade 
 

1. Creatividade gráfica 
 

Campaña, peza ou conxunto de pezas. Exterior, pósters, folletos, libros, 
banners, dossieres, valados, gráficas para social media, slider banners, 
aplicacións de exterior, vehículos, flotas camisetas, chapas branding, logotipo, 
anuncios de prensa, fondos de escritorio, newsletter, merchandising, é dicir, 
toda aquela creatividade publicitaria onde o seu desenvolvemento ou impacto 
estea na gráfica independentemente do soporte onde apareza. 
 
2. Creatividade audiovisual 
 
Campaña, peza ou conxunto de pezas para radio, televisión, pantallas na rúa 
ou no punto de venda, websites, pezas para social media ou Youtube, etc. 
concertos, Street marketing, en definitiva, calquera tipo de peza audiovisual 
con fins comerciais, independentemente do seu formato, orzamento ou 
duración. 
 
3. Creatividad no uso dos medios 

 
Execución dunha campaña publicitaria que utilice os medios ou soportes de 
maneira creativa, non convencional. Campaña publicitaria onde o uso non 
convencional dos medios permite potenciar o eixo creativo xenerando 
notoriedade para a marca / produto. 
 
Non se valorará a inversión do Plan de Medios nin a creatividade en sí da 
campaña, se non o uso de formatos ou soportes convencionais de maneira 
diferente e adaptada ao soporte e a campaña. 

 
 
 
Paraugas deseño 
 

1. Mellor deseño gráfico 
 

Peza ou conxunto de pezas imprimibles en papel, como traballos de imaxe 
corporativa e gráfica aplicada, embalaxes, cartelería, tipografía, libros, folletos, 
catálogos.�
 
 
2. Mellor deseño industrial 
 
Traballos de deseño de produto, gráfica expositiva, iluminación, mobiliario, 
sinalética e en xeral todos os proxectos de deseño aplicables a obxectos ou 
espazos físicos. 
 
3. Mellor deseño dixital e interactivo 
 
Proxectos de deseño interactivo como aplicacións para móbiles, páxinas web 
ou calquera outro tipo de software. 
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Paraugas artes gráficas e editorial 
 
1. Mellor libro de arte: 

 
O xurado valorará o contido, a ilustración, o formato, os acabados, a calidade 
da impresión, a lexibilidade, a lectura…  

 
2. Mellor catálogo publicitario 

 
O xurado valorará a calidade de impresión, a calidade de  fotografía,  a nitidez, 
a cor, o detalle da impresión, atractivo do deseño e o formato. 

 
3. Mellor álbum ou libro infantil: 
 
O xurado valorará o contido, a ilustración, o formato, os acabados, a calidade 
da impresión, a lexibilidade, a lectura…  

 
Paraugas marketing 
 

1. Mellor estratexia/acción de branding 
 
Premiaranse aqueles proxectos 360º de xestión de marketing nos que o 
obxectivo último sexa a xeración de valor para a compañía e, por tanto, para a 
súa identidade corporativa. 

 
2. Mellor acción relación/escoita ao cliente 

 
Neste apartado premiaranse aquelas actividades de escoita ao cliente, 
incluíndo as diversas técnicas de investigación do mercado, como aquelas 
dirixidas a fidelizar o cliente. 

 
3. Mellor estratexia/acción de produto 

 
Premiaranse aquelas iniciativas que poñan en valor produtos novos, novas 
canles de venda, mellor acción promocional, packaging, etc. 

 
Paraugas comunicación 
 

1. Mellor estratexia de comunicación externa 
 

Premiaranse aquelas empresas que, cunha visión global e empregando con 
eficacia as diferentes canles de comunicación externa, logren, a través da súa 
campaña, proxectar no mercado unha imaxe de marca personalizada. 

 
2. Mellor estratexia de comunicación interna 

 
Premiaranse aquelas campañas capaces de afondar nas características da 
comunicación interna como ferramenta de transmisión de valores, convertendo 
os colaboradores en embaixadores da marca, tendo en conta a misión, visión e 
cultura corporativa da compañía. Igualmente terán especial valoración por 
parte do xurado aquelas iniciativas innovadoras que aposten pola integración 
das ferramentas de comunicación interna nas empresas e/ou organizacións. 

 
3. Mellor práctica na comunicación da RSE 
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Premiaranse aquelas prácticas que acheguen á sociedade unha maior cultura 
da RSE e que animen á implicación e participación en accións solidarias de 
empresas e institucións, tendo en conta as preocupacións sociais, laborais, do 
medio ambiente e de respecto dos dereitos humanos.  

 
Ademáis destas categorías o xurado outorgará un Premio Especial á Idea integrada 
ou Crossmedia  

 
Neste premio valorarase a execución dunha campaña/acción que utilice dous 
ou máis elementos da cadea de valor da comunicación en Galicia. Valorarase a 
participación de deseñadores, axencias, imprentas, departamentos de 
marketing ou de comunicación, medios ou soportes interrelacionados. De forma 
que a suma de varios axentes da cadea teña como resultado un produto, unha 
campaña mellor. Sacándolle todo o partido a cada un dos elementos da cadea 
de valor participantes (exemplo packaging, grandes formatos…). 

 
4. O xurado: 

 
O xurado estará formado por membros da Xunta Directiva do Clúster da Comunicación 
Gráfica de Galicia, así como outros membros das asociacións socias do Clúster 
(Markea, Dircom Galicia, Creatividade Galega e DAG) e outros profesionais de 
prestixio, tanto do ámbito docente coma empresarial. 

 
En ningún caso un membro do xurado poderá participar na votación da mesma 
categoría da que se presenta como candidato. Si noutras categorías (por exemplo un 
director de comunicación que forma parte do xurado pode participar das diferentes 
categorías de Creatividade Publicitaria). 
 
5. Selección de candidaturas: 
 
O xurado realizará a selección das candidaturas de acordo co seguinte procedemento: 

 
a) Os traballos a concurso serán recibidos ata o 6 de outubro de 2017 ás 20 

horas, no formulario que poden atopar na páxina web creada a tal efecto:  
 
www.premios.clustercomunicacion.gal 

 
b) O xurado procederá a seleccionar ata 3 candidaturas por cada categoría. 

que serán declaradas finalistas.  
 

c) Os finalistas será informados pola organización a través dos datos de 
contacto facilitados polo participantes coa intención de que estean 
presentes no momento de recoller o premio. 

 
d) Invitamos aos/as finalistas a estar presentes na Gala dos Premios da 

Comunicación e do Marketing de Galicia que se celebrará en Expourense 
o 10 de novembro de 2017. Tamén a dar resposta ás necesidades de 
ampliación de información por parte da organización; e a participar nos 
actos que sexan requiridos para dar cobertura informativa a estes 
Premios. 

 
e) O finalista poderá acudir xunto con aqueles e aquelas outros e outras 

representantes do equipo de traballo que consideren oportuno previa 
notificación á organización para calcular o número de asistentes.  
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f) O xurado procederá finalmente a resolver a quen se lle outorgan os 
diferentes Premios da Comunicación e do Marketing de Galicia 2017 en 
cada categoría. Os/as premiados coñecerán o fallo do xurado o mesmo 
día de celebración dos Premios Paraugas. 

 
g) En caso de empate, será o presidente do xurado quen resolva respecto 

diso.  
 

h) A votación do xurado será segreda.  
 

i) Os xurados que por algunha razón tivesen algún interese de tipo 
profesional ou persoal nalgunha das empresas, institucións ou persoas 
candidatas absteranse de votar na(s) categoría(s) afectada(s).  
 

j) Os datos e informacións serán tratados con confidencialidade por parte 
dos membros do xurado e do Clúster.   

 
k) O xurado resérvase o dereito para realizar os cambios necesarios para a 

mellora dos premios, respectando a estrutura de categorías referidas.  
 

l) É posible que, por decisión do xurado, alguna categoría se declare 
deserta. 

 
m) O xurado valorará as candidaturas presentadas en función, 

fundamentalmente, dos catro seguintes criterios:  
 

 Grao de innovación, creatividade, funcionalidade e orixinalidade.  
 

 Resultados obtidos: impacto en medios, incremento de vendas, retorno 
do investimento, incremento na preferencia pola marca, etc.  

 
 Dificultade do caso (competitividade do mercado, características do 

sector, madurez do produto/servizo, etc.).  
 

 Boas prácticas: comportamento ético e sustentable no 
desenvolvemento das estratexias de marketing.  

 
 
6. Os premios entregaranse o 10 de novembro de 2017 nunha gala especial, dentro da 
celebración do V Foro de Comunicación de Galicia a partir das 20:00 h. no Hall de 
Expourense. Nese mesmo acto o Clúster homenaxeará a persoeiros e/ou institucións 
que, pola súa traxectoria, pola súa contribución ou por compartir os principios 
fundacionais do Clúster, sexan merecedores desta distinción. 
 
 
7. Estas bases, así como toda a información e difusión dos Premios da Comunicación 
e do Marketing de Galicia, publicaranse na web do Clúster 
(http://www.clustercomunicacion.gal) , de Expourense (http://www.Expourense.org) e a 
través do microsite elaborada para estes Premios Paraugas 2017 
(http://premios.clustercomunicacion.gal). 
 
8. O mero feito de optar ao premio supón a plena aceptación das súas bases.  
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