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CRIATIVIDADE

Mais galardões levantados nos Lusófonos
Já são conhecidos os vencedores do segundo quadrimestre da VIII edição dos Prémios
Lusófonos da Criatividade. Drible, Euro M’, FCB Lisboa, Bild Corp, Sonido e Igor
Monteiro arrecadam galardões de ouro.
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Os vencedores foram conhecidos através de um live no Facebook. Destacam-se, na categoria “Design”,
as agências Drible, Euro M’ e FCB Lisboa, que recebem um prémio de ouro cada. Já no “Digital”, a Bild
Corp arrecada o ouro na subcategoria “Filme para Web”.

No que toca à categoria “Social Media”, a agência VMLY&R destaca-se com dois prémios de prata. Por
sua vez, em “Media”, o ouro vai para a FCB Lisboa; e em “Outdoor”, a prata é para a Euro M’.

A produtora Sonido e a agência FCB Lisboa, na categoria “Produção”, recebem dois e um ouros,

respetivamente. Em “TV e Cinema”, é a agência FCB Lisboa que recebe o ouro, na subcategoria “Film
Low Budget”.

Por fim, no “Briefing Aberto”, o freelancer Igor Monteiro arrecada ouro.
“A adaptação deste evento ao mundo digital foi um sucesso e continuou a ter uma grande adesão por

parte das agências criativas. A criatividade, a inovação e a criação de soluções aos limites estabelecidos

foram fatores que estiveram presentes nesta edição, sendo também valores apreciados na avaliação dos
participantes”, afirma a organização.
briefing@briefing.pt
 Criatividade
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Itens relacionados
O Pedro e o Duarte têm reservas em baixo
O Fernando e o Pedro agora tocam na Uzina
Há portugueses no The One Show
Estes prémios são para jornalistas

FCB Lisboa está top nos Cresta Awards

FACEBRIEFING

BRIEFING
38,354 likes

Share

Like Page

MELHORES BRIEFING

• • • •
EDIÇÃO IMPRESSA

Ver Edição Impressa ›››

     
Considerações Legais

© 2021 Briefing

Ficha Técnica Estatuto Editorial

