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1. Prêmio POPAI Brasil: 

 

O Prêmio POPAI Brasil 2019 é a edição nacional da única premiação criada para 

reconhecer os mais originais e eficazes projetos de arquitetura comercial, visual merchandising, 

comunicação visual, displays e materiais de comunicação no Ponto de Venda. Está em sua 19ª. 

edição no Brasil e é o maior e mais duradouro concurso do segmento em todo o mundo, 

contando com mais de 50 edições nos Estados Unidos da América. 

Estes produtos alavancam as vendas e tornam o varejo e seus produtos expostos, 

memoráveis e atraentes aos consumidores. 

Os concorrentes competem pelos Índios de Ouro, Prata e Bronze de acordo com a 

inscrição do projeto ou peça. 

Será mantida a escolha do visitante da exposição dos trabalhos finalistas, elegendo dentre 

todas as peças, uma como a mais votada. Apenas destacando que para esta edição, participarão 

da escolha dos visitantes as peças finalistas premiadas, portanto, o vencedor do Voto Popular 

receberá um Índio diferenciado dos demais, além daquele conquistado via pontuação do Corpo 

de Jurados.  

Também serão premiados o Display do Ano e Store Design do ano. 

Uma novidade desta edição é a categoria Promotor de Vendas (Execução do Promotor), 

parceria realizada com o Clube do Promotor https://clubedopromotor.com.br, empresa 

responsável pela Arena CP, concurso nacional e anual de merchandising que reconhece o 

profissional responsável pelo melhor trabalho de merchandising do Brasil. 

Um prestigiado painel de jurados composto por empresários e executivos de indústrias de 

bens de consumo, varejistas, representantes de agências e publicidade, promoção, trade 

marketing e merchandising, fornecedores de materiais promocionais para o PDV, escritórios de 

arquitetura e acadêmicos brasileiros e do exterior, selecionarão e classificarão os vencedores de 

cada categoria concorrente. O julgamento será realizado online, e para tal, o jurado terá acesso 

ao Regulamento em Português e Inglês, à Ficha de Inscrição completa, às imagens e vídeos, às 

defesas em Português e Inglês. A pontuação será posteriormente calculada de acordo com a 

capacidade de determinado projeto ou display aumentar as vendas, obter posicionamento no 

varejo e trabalhar estrategicamente para destacar a marca no Ponto de Venda. 

Realizaremos pelo segundo ano em paralelo ao Prêmio POPAI Brasil 2019, o 

reconhecimento da Personalidade do Ano, valorizando profissionais da Indústria, ligados à 

Área de Marketing e Trade Marketing e um profissional de Compras. 
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2. Cronograma: 

 

 

23/05/19 Início das Inscrições ao Prêmio POPAI Brasil 2019 . 

27/05/19 Início das Inscrições nova Categoria Promotor de vendas. 

01/07/19 às 19h00 Encerramento das Inscrições. 

04/07/19 Aviso POPAI Brasil de Reclassificação de Categoria, Grupo e Subgrupo do concorrente. 

05/07/19 Entrega de Defesa do Concorrente nos casos de Reclassificação da peça. 

06/07/19 Avaliação POPAI Brasil da Defesa do Concorrente nos casos de Reclassificação da peça. 

08/07/19 Fechamento das Reclassificações de Categoria, Grupo e Subgrupo do concorrente. 

09/07 à 14/07/19  Julgamento. 

16/07/19 Contato POPAI Brasil com os finalistas premiados - participantes da exposição. 

18/07/19 
Confirmação da participação na exposição, quantidade de espaço extra necessário 
Prêmio POPAI Brasil 2019. 

26/07/19 
Confirmação de número de convites para a Cerimônia de Divulgação dos Vencedores do 
Prêmio POPAI Brasil 2019. 

31/07/19 Envio do nome e RG dos responsáveis pela entrega / montagem e retirada das peças. 

05/08/19 Montagem (9 às 16h), impreterivelmente. 

06/08 à 08/08/19 Exposição das Peças Finalistas Premiadas (13h00 às 20h00). 

06/08 à 07/08/19 
Voto Popular das 13h do primeiro dia de exposição, até às 16h30 do segundo dia de 
exposição, com compilação dos dados em seguida; 

07/08/19 às 18h00 
Cerimônia de Divulgação dos Vencedores do Prêmio POPAI Brasil 2019, Voto Popular, 
Display do Ano, Store Design do Ano, Profissionais do Ano e Promotor de vendas. 

08/08/19 Desmontagem (impreterivelmente das 20h ás 23h). 
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3. Taxa de Inscrição: 

Valores Únicos para Todas as Categorias 
Exceto Internacional latino-americana, Promotor de vendas e 

Trabalho Acadêmico 

Associado POPAI Brasil Não Associado 

R$ 700,00 R$ 1.450,00 

Desconto Especial 
Inscrições pagas até 04 de junho de 2019 

Associado POPAI Brasil Não Associado 

R$ 590,00 R$ 1.150,00 

  

Valor Único para Trabalhos Acadêmicos 

R$ 100,00 
 

Valor Único para Execução de Promotor de Venda 

R$ 150,00 
Pagamento à vista via boleto bancário, com prazo de 5 (cinco) dias 

corridos. Toda e qualquer  taxa referente cancelamento de boleto e/ou 
reemissão deste, será por conta do participante. 

 

Valor Único para  
Categoria Internacional Latino-americana 

R$ 1.900,00  
Pagamento via PayPal, à vista (valor aproximado de USD 495,00, à ser 

confirmada a cotação no dia do pagamento). Não será feita devolução ou 
reembolso de taxas em caso de inscrição incorreta. 

 

Descontos Especiais 

De 11 a 20 peças inscritas 10% 

A partir de 21 peças inscritas 20% 
Tais descontos serão automaticamente calculados pelo sistema, portanto, as 

diversas inscrições devem necessariamente compor uma única Ficha de 
Inscrição. Exceção para a categoria internacional latino-americana, que não 

terá desconto para inscrições diversas um mesmo cadastro. 

  

 

Ponto de Energia 
Custos Adicionais para a Exposição 

 

 Associado 
Não Associado 

Ponto de Energia -- 
R$ 540,00 

 

 
 

 
 

Peças - Custos Adicionais para a Exposição 
 

 Associado 
Não Associado 

De 1 m² à  1,99 m² -- R$ 475,00 

De 2 m² à  2,99 m² -- R$ 580,00 

De 3 m² à 3,99 m² R$ 260,00 R$ 735,00 

De 4 m² à  4,99 m² R$ 385,00 R$ 910,00 

Mais de 5 m² R$ 510,00 R$ 1.110,00 
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4. Categorias: 

As Categorias serão subdivididas em seus Grupos e subgrupos mediante análise conjunta de 

fatores: 

 Tempo de permanência no Ponto de Venda;  

 Substrato utilizado no M-PDV ou ferramentas utilizadas para a ação; 

 Avaliação da durabilidade temática da campanha; 

 Objetivo da peça; 

Os Subgrupos por tempo de permanência são: 

 Temporário:  

 até 03 meses em uso na loja; 

 campanha temática até 02 meses de duração; 

 objetivo da peça e substrato utilizado coerente com a durabilidade da mesma. 
 

 Semi Permanente ou Permanente: 

 mais de 03 meses em uso na loja; 

 campanha temática / institucional com mais de 03 meses de duração; 

 objetivo da peça e substrato utilizado coerente com a durabilidade da mesma.  
 

4.1. Na Categoria Displays e Peças de Merchandising, os grupos abaixo concorrem com 

Subgrupo por tempo de permanência: 

 Alimentos;  

 Automotivos e Acessórios; 

 Bebidas Alcoólicas & Tabaco; 

 Bebidas não Alcoólicas; 

 Calçados e Vestuário; 

 Casa e Jardim; 

 Cosméticos & Coloração para Cabelos; 

 Medicamentos – OTC (ex. automedicação) e ATC (ex. produtos acesso 

restrito); 

 Eletrodomésticos, Eletroeletrônicos, Informática e Telefonia; 

 Entretenimento, Diversão, Brinquedos e Acessórios; 

 Higiene Pessoal / Oral Care (ex. shampoo, sabonete desodorante, creme 

dental, etc.); 

 Livros, papelaria e material de escritório; 

 Lojas de Varejo; 

 PET; 

 

4.2. Na Categoria Projetos Especiais de Displays e Peças de Merchandising, os grupos abaixo 

concorrem com Subgrupo por tempo de permanência: 

 Ilhas Promocionais P (até 1 PBR*); 

 Ilhas Promocionais M ((maior 1 PBR e ≤ 2 PBR); 

 Ilhas Promocionais G (maior 2 PBR); 

 Displays Pequena tiragem (≤ 20 unidades); 
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 Displays Alta tiragem * (≥ 10.000 unidades); 

 Displays Interativos*; 

 Displays Tecnológicos * (com geração e inteligência de dados). 

 Materiais Leves/ Sinalização; 

 

*Peças que permitem inscrição em mais de um Grupo. Se a peça for inscrita em 

mais de um Grupo / Categoria, o concorrente deverá preencher uma ficha para 

cada inscrição, devendo considerar também um pagamento para cada uma delas, 

ou seja, cada Grupo / Categoria concorrente demandará o envio de uma Ficha de 

Inscrição completa, além da realização de pagamento, de acordo com o valor das 

Taxas de Inscrição (vide item 3 deste Regulamento ). 

 

4.3. Na Categoria  Projeto de Trade, os grupos abaixo concorrem sem Subgrupo por tempo de 

permanência: 

 Campanha de Trade com Ambientação de PDV; 

 Gerenciamento de categorias (GC). 

 

4.4. Na Categoria Campanhas Promocionais os grupos abaixo concorrem sem Subgrupo por 

tempo de permanência: 

 Campanha Promocional – Ação Promocional *; 

 Sales Kit; 

 Press Kit; 

 Influenciadores Digitais. 

 

*Peças que permitem inscrição em mais de um Grupo. Se a peça for inscrita em 

mais de um Grupo / Categoria, o concorrente deverá preencher uma ficha para 

cada inscrição, devendo considerar também um pagamento para cada uma delas, 

ou seja, cada Grupo / Categoria concorrente demandará o envio de uma Ficha de 

Inscrição completa, além da realização de pagamento, de acordo com o valor das 

Taxas de Inscrição (vide item 3 deste Regulamento ). 

 

4.5. Na Categoria Projetos para Design e Arquitetura de Loja, os grupos abaixo concorrem sem 
subgrupo de Tempo de Permanência: 

 Store Design: lojas até 120m²; 

 Store Design: lojas entre 121 e 500m²; 

 Store Design: lojas maiores de 500m²; 

 Vitrinismo; 

 Compact Stores: quiosques, corners, store-in-store, loja móvel e ambientação 

de marca; 

 Comunicação Visual de Loja / Sinalização; 

 

4.6. Na Categoria Ecoeficiência no qual será avaliada a racionalização de uso de recursos 

valiosos como energia, materiais, água, reciclagem entre outros. Os grupos abaixo 

concorrem sem subgrupo de Tempo de Permanência: 
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 Display, peças de merchandising e mobiliário; 

 Campanhas e ações promocionais; 

 Store Design; 

 

4.7. Na Categoria Trabalho Acadêmico, reconhecerá no meio educacional a busca pela 

originalidade de raciocínio no design que tragam benefícios para o marketing de varejo no 

Brasil.  

 Displays e peças de Visual Merchandising 

 

4.8.  Na Categoria Internacional Latino-americana*, os grupos abaixo concorrem sem 

subgrupo de Tempo de Permanência: 

 Display e Peças de Merchandising: 

 Campanha Promocional - Ação Promocional; 

*Poderão ser inscritas peças e / ou ações promocionais que tenham sido produzidas por 

empresas brasileiras ou estrangeiras, desde que o faturamento seja de fora do Brasil. 

Também podem ser inscritas peças e / ou ações promocionais produzidas por empresas 

estrangeiras com faturamento para empresas brasileiras. 

 

4.9. Na Categoria Promotor de vendas, parceria com o Clube do Promotor, reconhecerá as 

melhores execuções de merchandising realizadas pelo promotor, sem a utilização de 

nenhum material de terceiros. O grupo abaixo concorre sem tempo de permanência. 

 Execução do Promotor;   

 

5. Quem pode Concorrer? 

 

Associados ou Não Associados ao POPAI Brasil, desde que fabricantes, varejistas, produtores 

de materiais de PDV, escritórios de Arquitetura e Agências de Publicidade, Promoção Trade 

Marketing, Merchandising e Visual Merchandising que tenham criado ou produzido materiais e 

executado projetos no PDV do Brasil, durante o período compreendido entre 1o. de janeiro de 

2018 à 15 de junho de 2019, as peças não podem ter sido inscritas no Prêmio POPAI Brasil 

2018. 

 

Os elegíveis à categoria internacional latino-americana seguem o período descrito acima, 

respeitando o que foi definido no item anterior: 

- Poderão ser inscritas peças e / ou ações promocionais que tenham sido produzidas por 

empresas brasileiras ou estrangeiras, desde que o faturamento seja de fora do Brasil. 

-Também podem ser inscritas peças e / ou ações promocionais produzidas por empresas 

estrangeiras com faturamento para empresas brasileiras. 

 

A Categoria Trabalho Acadêmico destina-se exclusivamente a estudantes ativos no Brasil, e 

também seguem o mesmo período de entre 1o. de janeiro de 2018 à 15 de junho de 2019,  e 

não pode haver participado do Prêmio POPAI Brasil 2018.  
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A Categoria Promotor de vendas destina-se exclusivamente a execuções de Promotores no 

PDV, sem a utilização de nenhum material de terceiros, e também seguem o mesmo período 

de entre 1o. de janeiro de 2018 à 15 de junho de 2019. 

 

6. Peças Elegíveis: 

 

As peças inscritas deverão ter sido criadas, produzidas e executadas no Brasil e inscritas uma 

única vez, e durante o período compreendido entre 1o. de janeiro de 2018 à 15 de junho de 

2019, sendo que as peças não podem ter sido inscritas no Prêmio POPAI Brasil 2018. É 

obrigatório que a peça já tenha sido exposta no Ponto de Venda ou o Projeto tenha sido 

executado durante este período. Portanto, não é permitida a inscrição de protótipo.  

 

Exceção para a categoria Internacional latino-americana, onde as peças e / ou ações 

promocionais poderão ser implantadas no exterior ou no Brasil, conforme detalhamento no 

item acima. 

 

Caso os fabricantes, varejistas, produtores de materiais, escritórios de Arquitetura e Agências 

de Publicidade, Promoção, Trade Marketing, Merchandising e Visual Merchandising desejem 

inscrever a mesma peça, a inscrição deverá ser conjunta e de comum acordo, feita com o 

mesmo título na mesma Categoria, Grupo e Subgrupo, devendo cada um, recolher as taxas 

individualmente. 

7. Inscrição: 

 

7.1 O acesso e preenchimento da Ficha de Inscrição será feita online via 

https://premio2019.popaibrasil.com.br 

 

7.2  Ao preencher na ficha de inscrição os dados da peça: Titulo da peça, cliente (anunciante) 

e Empresa concorrente ao prêmio, revisar se estão corretos nome, acentuação etc, pois, 

caso a peça seja premiada serão estas informações constantes na placa do troféu. Exceto 

categoria Promotor de Vendas. 

 

7.3 O participante finalizará a(s) inscrição (ões), e o sistema gerará boleto bancário no valor 

correspondente ao número de peças inscritas, respeitando o número de inscrições e 

período em que foi realizada a inscrição (vide Tabela no item 3 deste Regulamento). 

Depois de finalizada a Ficha com as diversas inscrições, isto não poderá mais ser alterado. 

 

7.4  Para inscrições na categoria internacional latino-americana, a taxa de inscrição seguirá 

tabela e detalhamento diferenciado, e não terá desconto por quantidade de inscrições, 

compondo um único cadastro. Esta categoria, exclusivamente, deverá realizar o 

pagamento da inscrição via sistema PayPal (cartão de crédito / parcela única). Toda e 

qualquer taxa referente ao cancelamento do pagamento, e reenvio de novo pagamento 

será por conta de participante. 

 

 

https://premio2019.popaibrasil.com.br/
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7.5 Para inscrições na categoria Promotor de vendas a taxa de inscrição seguirá tabela e 

detalhamento diferenciado, e não terá desconto por quantidade de inscrições, compondo 

um único cadastro. Toda e qualquer taxa referente ao cancelamento do pagamento, e 

reenvio de novo pagamento será por conta de participante. 

 

7.6 O participante pode salvar as informações na sua Ficha de Inscrição, complementando-a 

em outro momento. Porém, ao finalizar sua Ficha de Inscrição, o sistema gerará o boleto, 

considerando aquele número final de peças inscritas. Caso queira posteriormente 

inscrever outras peças, o sistema entenderá que é uma nova Ficha de Inscrição, com nova 

data de finalização, com novo número de peças a serem inscritas, seguindo assim, a 

instruções do item 3 deste Regulamento - Taxa de Inscrição. 

 

7.7  Para demais categorias, o sistema de inscrições gerará o vencimento automaticamente, 

não será possível programar a data de vencimento do boleto. Toda e qualquer taxa 

referente ao cancelamento de boleto, e reemissão de novo boleto será por conta de 

participante. 

 

7.8  Imagens, Vídeos, Nota Fiscal de comprovação da fabricação / comercialização / instalação 

da peça ou projeto deverão ser anexados nos locais específicos da Ficha de Inscrição, 

sendo: 

 É exigida foto e / ou vídeo da execução no PDV, não manipulados, do display, loja, 

ação, etc., sendo recomendada a visibilidade da peça em mais de um ângulo.  

 1 Foto com fundo neutro. 

 Peças que não possuam movimento: mínimo 2 (duas) imagens coloridas, máximo 10 

(dez).  

 Peças que possuam movimento: 1 (uma) apresentação em vídeo, contendo no máximo 

1’ (um minuto) de duração. 

 Campanha Promocional, Ação Promocional e Material de PDV: defesa da estratégia 

utilizada e vídeo de no máximo 3’ (três minutos) de duração. 

 Design e Arquitetura de Loja: vídeo de apresentação de no máximo 3’ (três minutos) 

de duração, e até 10 (dez)  fotos do projeto com o antes e depois execução.  

 Trabalho Acadêmico: – as inscrições baseadas em design sem movimento, deverão 

apresentar no mínimo 2 (duas) imagens coloridas conceituais, máximo 10 (dez). Os 

designs com movimento, deverão apresentar 1 (uma) apresentação em vídeo, 

contendo no máximo 1’ (um minuto) de duração.  

 Categoria promotor de vendas é exigida foto e / ou vídeo da execução no PDV, sendo 

recomendada a visibilidade da peça em mais de um ângulo e carta de 

anuência(modelo Popai) da indústria do gestor do projeto autorizando e validando a 

inscrição. 

 

 As imagens e vídeos não poderão conter nenhum tipo de identificação e / ou alusão 

indireta da empresa concorrente. Importante verificar fundos de fotos e vídeos. Sob pena 

de desclassificação. 
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 A clareza das defesas (Português e Inglês), bem como a qualidade das imagens e vídeos é 

de inteira responsabilidade do concorrente. Lembrando que é obrigatória a defesa em 

inglês, caso isto não seja respeitado, a peça concorrente não será avaliada pelos jurados 

internacionais, podendo prejudicar o resultado final da peça. 

 

8. Reclassificação de Categorias e / ou Grupos e / ou Subgrupos: 

 

As informações dadas pelos participantes no ato da inscrição de suas peças estarão sujeitas à 

avaliação do Comitê Técnico do Prêmio POPAI Brasil 2019. Informações conflitantes ou 

inverídicas acarretarão na correção, alteração da inscrição, ou até mesmo, na desclassificação 

da peça inscrita, sem direito a reembolso das taxas. 

 

De acordo com a Ficha de Inscrição preenchida, será avaliada a Categoria, Grupo e Subgrupo 

em que a peça foi inscrita, além das imagens e vídeos, defesas em Português e Inglês. 

Havendo remanejamento de Categoria, Grupo ou Subgrupo, em 04 de julho de 2019 o POPAI 

Brasil entrará em contato com a empresa, informando a alteração. 

 

Caso o concorrente não concorde com o remanejamento, terá o direito de apresentar à 

entidade a justificativa e/ou seus comentários sobre a inscrição da peça no dia 05 de junho de 

2019. E no dia 06 de junho de 2019, se a justificativa não for suficiente para que a peça 

permaneça na Categoria, Grupo ou Subgrupo inscrito originalmente, receberá novo contato do 

POPAI Brasil, e neste caso, a empresa concorrente tem a opção de não participar da 

competição, porém, neste último caso, com devolução de 50% do valor da inscrição. 

 

O Fechamento das Reclassificações de Categoria, Grupo e Subgrupo do concorrente será feito 

no dia 08 de julho de 2019. 

 

9. Quesitos de Avaliação: 

Serão atribuídas notas de 1 (um) a 10 (dez), tendo como quesitos de avaliação os seguintes 

itens: 

 Objetivos e resultados em relação ao briefing; 

 Criatividade (em caso de empate, será usado este critério como primeiro fator 

com maior peso); 

 Design; 

 Praticidade e funcionalidade de uso; 

 Eficácia na exposição da marca, produto ou serviço (em caso de ainda 

continuar com empate, será usado este critério como segundo fator com 

maior peso); 

Exceto no Grupo Displays Tecnológicos * (com geração e inteligência de dados) 

 Objetivo e resultado em relação ao briefing 
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 Interação com shopper, exposição de mais informações e conteúdos sobre os 

produtos para o shopper (em caso de empate, será usado este critério como 

primeiro fator com maior peso) 

 Criatividade, Design e atratividade. 

 Conectividade online, Captação de informação e geração de KPIs (dados) 

 Eficácia nos benefícios aplicados aos 3 pilares (Indústria, Varejo e Shopper) 

(em caso ainda continuar com empate, será usado este critério como segundo 

fator com maior peso) 

Exceto no grupo Gerenciamento de categorias, os critérios avaliados serão: 

 Qualidade da execução; 

 Inovação; 

 Taxa de atração/ conversão pós-implementação; 

 Aumento das Vendas pós-implementação; 

 Número de lojas multiplicadas pôs piloto. 

Exceto no grupo Execução do Promotor, os critérios avaliados serão: 

 Ocupação do Espaço; 

 Aproveitamento do Espaço; 

 Obstrução dos Corredores; 

 Ponto de pega; 

 Pilha e Armação; 

 Informação apropriada; 

 Visibilidade e compreensão; 

 Criatividade; 

As notas dadas pelos jurados a cada peça participante serão somadas automaticamente pelo 

programa, considerando apenas os melhores resultados, descartando a menor nota e a maior 

nota, de forma a determinar quais serão as ganhadoras dos Índios Ouro, Prata e Bronze, em 

cada Categoria premiada.  

As peças premiadas finalistas serão convidadas a expor no Espaço POPAI Brasil dentro da Feira 

Brazil Promotion.  

Critérios de corte de notas para ser elegível ao Prêmio POPAI Brasil 2019, sendo que 
receberão troféus somente as três maiores pontuações em cada uma das classificações: 

 Índio Ouro Notas finais acima de 8,00 

 Índio Prata Notas finais entre 7,00 e 7,99 

 Índio Bronze Notas finais entre 6,00 e 6,99 

Poderão existir Categorias não premiadas ou que não tenham 1º e/ou 2º e/ou 3º lugar. 

Exceto premiações: Voto Popular, Display do ano, Store Design do Ano, Personalidades do 

Ano e Promotor de vendas que serão troféus diferenciados. 
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10. Condições para que a peça inscrita concorra: 

 

 Preenchimento da Ficha de Inscrição online respeitando os campos onde há a 

exigência do texto em Português e Inglês. Caso algum campo não seja preenchido, a 

nota em tal quesito será automaticamente 01. 

 Exigência de foto / vídeo no PDV, não manipulados, em mais de um ângulo. 

 Pagamento da taxa de inscrição; 

 Cumprimento das datas estabelecidas no cronograma. 

 Envio em anexo à Ficha de Inscrição, a imagem da Nota Fiscal da peça inscrita. 

 Registro de informações que não sejam conflitantes ou inverídicas. 

 Não identificação da peça, vídeo ou placa com nome ou logo do fabricante, agência 

ou criador no envio das fotos e vídeos. 

 Aquisição de metragem extra e ponto de energia para a exposição (em caso de peça 

finalista premiada), conforme tabelas da página 05; 

 Cumprimento das instruções de montagem e desmontagem que serão passadas aos 

juntamente com o convite a expor no Espaço POPAI Brasil na Feira Brazil Promotion. 

 

11. Comissão Julgadora: 

 

Todas as peças e projetos estarão disponíveis para julgamento online (09 à 14 de julho de 

2019) com exceção do Prêmio POPAI Brasil 2019 – Voto Popular, que será julgado pelo público 

visitante da exposição, e que acontecerá entre às 13h do dia 06/08/19 e 16h30 de 07/08/19, e 

ficará vinculado a um único voto por CPF (ou passaporte) e identificação da credencial da Feira 

Brazil Promotion. 

 

O Júri do Prêmio POPAI Brasil 2019 será composto por empresários e executivos de indústrias 

de bens de consumo, varejistas, representantes de agências de publicidade, promoção, trade 

marketing e merchandising, fornecedores de materiais promocionais para o PDV, escritórios 

de arquitetura e acadêmicos brasileiros e do exterior.  

 

As inscrições serão divididas em blocos de no máximo 30 peças, de forma heterogênea com 

relação às categorias. Cada bloco deverá conter avaliação de 05 jurados, com perfis distintos 

de especialidade. Cada jurado não poderá avaliar mais do que um bloco de inscrições.  

 

Os membros do Júri poderão participar da Premiação, porém deverão se declarar impedidos 

de julgarem as Categorias que envolvam criações ou desenvolvimento com suas participações, 

sob pena de invalidação das suas avaliações. 

 

12. Prêmio POPAI Brasil 2019 – Voto Popular: 

 

A votação estará disponível no Espaço POPAI Brasil dentro da Feira Brazil Promotion, entre às 

13h do dia 06/08/19 e 16h30 do dia 07/08/19, mediante um totem com um tablet. Os 

visitantes poderão eleger uma única peça da exposição, bem como votar uma única vez 
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(mediante confirmação de seu CPF ou passaporte, e identificação da credencial da Feira Brazil 

Promotion).  

Neste caso, não será possível votação online, somente visitação presencial e em seguida, 

escolha de uma única peça da exposição.  

Trabalhos Acadêmicos e Promotor de vendas(Execução do Promotor) não participam da 

Premiação Voto Popular. 

  

13. Premiação: 
 

 Resultado: 

O resultado dos finalistas premiados, elegíveis aos Índios Ouro, Prata ou Bronze em cada 

Categoria, Grupo e Subgrupo, será divulgado individualmente, por e-mail a ser enviado pelo 

POPAI Brasil no dia 16 de julho de 2019.  

 

Tais finalistas premiados serão convidados a expor suas peças no Espaço POPAI Brasil dentro 

da Feira Brazil Promotion, visto que no julgamento online prévio, atingiram as três primeiras 

pontuações Ouro ou Prata ou Bronze. 

 

Importante salientar que o resultado final com os vencedores será divulgado somente na 

Cerimônia de Premiação. 

 

A partir da divulgação dos resultados, os finalistas poderão ostentar o selo-padrão fornecido 

pela organização do Prêmio Popai Brasil em seus veículos de comunicação. 

 

A categoria Trabalho Acadêmico será reconhecida com Menção Honrosa, sem direito a troféu. 

 

A categoria Promotor de vendas (execução do promotor) será reconhecido o 1º, 2º e 3º lugar 

com troféu diferenciado. 

 

Será reconhecido como Display do Ano o de maior pontuação dentro todos os trabalhos 

participantes no Prêmio POPAI Brasil 2019 nas categorias 4.1/4.2/4.3/4.6(somente o grupo 

Displays, peças de merchandising e mobiliário) e 4.7, e havendo empate será aplicado o 

fator de desempate no critério Criatividade, e continuando ainda com empate, o segundo 

critério Eficácia na Exposição da Marca, Produto ou Serviço (conforme especificado no ítem 9 

deste Regulamento).  

 

Será reconhecido como Store Design do Ano o de maior pontuação dentro todos os trabalhos 

participantes no Prêmio POPAI Brasil 2019 na categoria 4.5, e havendo empate será aplicado o 

fator de desempate no critério Particularidades, e continuando ainda com empate, o segundo 

critério Objetivos e resultados em relação ao Briefing (conforme especificado no ítem 9 deste 

Regulamento).  

 

A Cerimônia de Entrega do Prêmio POPAI Brasil 2019, Prêmio POPAI Brasil 2019 – Voto 

Popular, Display do Ano, Store Design do Ano, Profissionais do Ano e Promotor de 
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vendas(execução do promotor) acontecerá no dia 07/08/19, à partir das 18h, na Feira Brazil 

Promotion.  

 

O acesso à Cerimônia será mediante a apresentação de convite. 

 

 Entrega dos Troféus: 

A entrega dos troféus aos ganhadores de Índio Ouro, Prata e Bronze acontecerá à partir das 

18h do dia 07/08/19 na Solenidade de Divulgação do Prêmio POPAI Brasil 2019, bem como a 

entrega do Prêmio POPAI Brasil 2019 – Voto Popular, Display do Ano, Store Design do Ano  e 

Promotor de vendas sendo que estes receberão troféu único e estilizado.  

O acesso será mediante aquisição prévia e apresentação de convite. 

Os concorrentes ao Prêmio POPAI Brasil 2019 terão direito a: 

Convites Concorrentes Prêmio POPAI 2019 

1 a 3 inscrições 2 convites 

entre 4 e 10 inscrições 4 convites 

entre 11 à 20 inscrições 6 convites 

acima de 21 inscrições 10 convites 

 

Convites extras estarão disponíveis para compra antecipada. Valor de cada convite para 

Associado é de R$ 60,00 (sessenta reais), e cada convite para Não Associado é de R$ 230,00 

(duzentos e trinta reais). 

 Réplicas dos Troféus: 

Havendo interesse, os vencedores do Prêmio POPAI Brasil 2019 (Ouro,Prata e bronze) poderão 

adquirir réplicas dos troféus. Após o evento será encaminhado e-mail para todos os 

ganhadores com informações (custos, prazo de entrega etc) de como obter sua réplica. 

Não terão réplicas os troféus Voto Popular, Display do Ano, Store Design do Ano e Promotor 

de vendas. 

14. Montagem e Desmontagem: 

 Montagem: 

Data: 05 de agosto de 2019 

Horário: das 09h às 16h, impreterivelmente. 
 

 A montagem das peças acontecerá respeitando-se a ordem de chegada de cada 

empresa concorrente; 

 Enviar até dia 31 de julho de 2019, quarta-feira, a informação com o nome e RG dos 

responsáveis pela entrega e retirada das peças para o e-mail contato@popaibrasil.com.br. 

 Sugerimos que as peças estejam somente abastecidas com mock-ups dos produtos;  

 Peças que não estejam abastecidas com produtos ou mock-ups dos produtos, poderão 

ter anexadas a elas 3 (três) fotos (10cm x 15 cm) da peça no Ponto de Venda abastecida com 

os produtos. Em prancha com layout padronizado disponibilizado pelo popai. 
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 Desmontagem: 

Data: 08 de agosto de 2019 

Horário: das 20h ás 23h. 

 

 Caso seja necessário, a retirada das peças acontecerá respeitando-se a ordem de 

chegada de cada empresa, e acesso de pequenos grupos na retirada das mercadorias; 

 As peças, mock-ups dos produtos e produtos que não forem retirados na data e 

horário indicado, ficarão disponíveis para descarte e / ou doação pelo POPAI Brasil, sem 

prévia autorização. 

 

15. Como expor a peça finalista: 
 

 Peças que não possuam movimento: 

Serão expostas em sua forma física, sendo colocadas no chão ou em bancada, conforme 

indicado na Ficha de Inscrição. 

 

 Peças que possuam movimento: 

Poderão ser expostas em sua forma física, desde que o local tenha condições de recebê-la para 

a exposição. Caso contrário, serão apresentadas através de vídeo contendo filmagem de no 

máximo 1´ (um minuto) de duração, anexada à Ficha de Inscrição.  

 

 Campanhas Promocionais (Ação Promocional e Influenciadores Digitais): 

Não serão expostas em sua forma física. Serão apresentadas através de um vídeo contendo 

filmagem de no máximo 3´(três minutos) de duração, que deverá ser anexada à Ficha de 

Inscrição.  

 

 Projetos de Design e Arquitetura de Loja; 

Apresentação dos projetos em vídeo contendo filmagem de, no máximo, 3´(três minutos) de 

duração, que deverá ser anexado à Ficha de Inscrição, ou em 2 (duas) placas na medida de 

80cm de largura x 80 cm de altura, com 4 (quatro) imagens em cada placa. As placas serão 

instaladas nos espaços fornecidos pela organização da exposição e deverão ser enviadas pelo 

concorrente, respeitando-se as instruções sobre Montagem. A imagem constante na placa não 

poderá ser identificada com nome ou logomarca da empresa concorrente, sendo vetada de 

exposição. Deverá ser utilizado o template padrão disponibilizado na ficha de inscrição pelo 

Popai Brasil. 

 

 Categoria trabalho acadêmico não dará direito à exposição. 

 

 Categoria Promotor de vendas (execução do Promotor) somente por Video(podendo 

ser slides com fotos). 

 

 Peças que necessitem de suportes para a sua exposição:  

Peças que necessitem de suportes para a sua exposição, como por exemplo, peças aéreas, 

deverão ter seus próprios recursos. 
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 DVD (Vídeos): 

Os vídeos deverão ser anexados na Ficha de inscrição, editados sem identificação do nome ou 

logomarca da empresa concorrente. As TVs serão fornecidas pelo POPAI Brasil, e poderão ser 

usadas para mais de um DVD. 

 

Atenção: As imagens dos vídeos, assim como as peças expostas e placas com fotos, não 

poderão conter identificação da empresa concorrente. Sob pena de vetação da exposição. 

 

Todas as peças finalistas expostas terão anexadas ao seu lado uma ficha técnica, contendo 

os dados da mesma. (Categoria, Titulo da peça, Empresa Concorrente/ Cliente/ Objetivo da 

peça), preenchimento conforme inscrição. 

 

16. Visitação à Exposição do Prêmio POPAI Brasil: 

A exposição das peças e projetos finalistas elegíveis ao Prêmio POPAI Brasil 2019 e Prêmio 

POPAI Brasil 2019 – Voto Popular será aberta à visitação do público em geral, no período de 06 

à 08 agosto de 2019, no horário das 13h às 20h , no Transamérica Expo Center (São Paulo – 

SP), simultaneamente à Feira Brazil Promotion. 
 

17. Regras do Prêmio: 

 

17.1. Os concorrentes devem cumprir com as normas de segurança no tocante à instalação e 

operação de equipamentos. Todos os displays, materiais expostos e equipamentos 

deverão ser razoavelmente situados, protegidos por seguranças e à prova de fogo para 

prevenir incêndios; 

17.2. Inscrições com informações conflitantes ou inverídicas acarretarão na correção, 

alteração da inscrição ou, até mesmo, na desclassificação da peça inscrita, sem direito a 

reembolso das taxas pagas. 

17.3. O POPAI Brasil não se responsabilizará pela instalação da peça no local de exposição, 

nem tão pouco pela desmontagem. Não será admitida a montagem e desmontagem de 

peças fora dos horários estabelecidos neste Regulamento. Qualquer dano no local da 

exposição, ou nas áreas comuns do Transamérica Expo Center terá o custo apurado e 

repassado para empresa montadora. 

17.4.  O direito dos ganhadores ao recebimento dos prêmios decairá em 180 (cento e 

oitenta) dias da data da Cerimônia de Entrega do Prêmio POPAI Brasil 2019, Voto Popular, 

Display do Ano, Store Design do Ano, e Profissionais do Ano. 

17.5. O envio do (s) prêmio (s) para o endereço do ganhador não presente na Cerimônia de 

Premiação acarretará no aceite do pagamento das custas de tal despacho. 
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17.6. A inscrição do participante no Prêmio POPAI Brasil 2019 ensejará sua imediata adesão 

às normas constantes neste Regulamento, bem como autorização da utilização pelo POPAI 

Brasil de sua imagem, som de voz, nome e marca em qualquer forma ou meio de 

divulgação da premiação, de forma gratuita, pelo tempo que for necessário, dentro do 

território nacional e no exterior, inclusive para serem inseridos em DVD, internet, e 

catálogos virtuais a serem comercializados pelo POPAI Brasil, por tempo indeterminado. 

17.7. O participante é responsável pela segurança das peças e produtos. Planeje-se para 

proteger suas propriedades durante a exposição, principalmente na desmontagem e 

retirada de sua peça do salão de exposições. Não dê ou troque displays ou produtos, a não 

ser que antes seja assinado o formulário de liberação, que estará disponível no local. 

17.8. Todo projeto, peça ou material enviado para a exposição é de propriedade do 

concorrente participante e é de sua inteira responsabilidade e risco. Cada um deve fazer e 

obter em seu nome o seguro de responsabilidade civil e contra roubos de terceiros à 

medida que julgarem necessário. Neste ato, concorda em isentar o POPAI Brasil de 

qualquer responsabilidade que seja resultante da participação pelo concorrente ou 

qualquer pessoa com o consentimento do participante na exposição, seja ou não causada 

pela negligência ou culpa do POPAI Brasil ou qualquer um de seus agentes. O POPAI Brasil 

incita os concorrentes a usar seus mock-ups nas peças e projetos expostos. 

17.9. O Popai Brasil, a qualquer momento, poderá solicitar à empresa concorrente, 

comprovação de dados constantes na inscrição. 

17.10. O POPAI Brasil, sua gerência, prestadores de serviços, administração do local, staff, 

membros ou diretores dos membros não serão responsáveis por perdas ou danos à peça 

ou projeto concorrente, nem em caso de furto, fogo, acidente ou qualquer outra causa ou 

qualquer outro prejuízo que possa ocorrer para os visitantes, participantes ou seus 

representantes, empregados entre outros. 

17.11. Qualquer situação não prevista ou divergências serão decididas, de forma soberana e 

irrecorrível, pela Comissão Organizadora do Prêmio POPAI Brasil 2019, e pela Diretoria 

Executiva do POPAI Brasil. 

 

18. Personalidades do Ano – POPAI Brasil 

18.1 - O que é? 
Premiação paralela ao tradicional Prêmio POPAI Brasil que irá reconhecer profissionais 
da indústria a princípio, que foram destaque no período de 1º.  de janeiro de 2018 à 20 
de junho de 2019,  ligadas às áreas de Trade Marketing/ Marketing e Compras. 

 
18.2 – Objetivo? 

O propósito do Prêmio Personalidades do Ano POPAI Brasil é o de  reconhecer, valorizar 
e homenagear  empresários e profissionais que detenham habilidades e conhecimentos 
sobre o segmento e que demonstrem e incentivem as boas práticas em prol do 
desenvolvimento sustentável dos negócios do mercado de trade marketing.  
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18.3 – Quem pode ser indicado? 
Poderão ser indicadas personalidades que estejam atuantes ativamente no ano 
referente do Prêmio, devem ocupar no mínimo nível gerencial (gerentes, diretores, vice-
presidentes, presidentes). 

 
18.4- Indicações: 

Cada empresa inscrita ao Prêmio POPAI Brasil 2019 poderá indicar até 3(três) nomes de 
profissionais que julguem merecer concorrer a este reconhecimento. 
A indicação será feita via plataforma online no ato da inscrição, indicando a pessoa, 
cargo e seu linkedin. 
Existirá um comitê formado pelo board do POPAI Brasil, exclusivo para esta premiação. 
O board tem direito a vetar ou incluir indicação de personalidades conforme código de 
ética da Associação. 
Após o final das indicações, será feita uma short list com os 10 nomes mais citados e 
eventualmente alguma outra indicação do comitê. 
O Comitê Especial do Board do Prêmio Personalidades 2019 será formado por:  Bruno 
Busquet, Daniele Motta, Fabrizzio Topper, Gilberto Strunck, Henrique Campos Jr, 
Jefferson Ramos Ribeiro, Júlio Augusto Mello Gomes, Patricio Malvezzi, Paulo de Tarso 
Marques, Raphael Tasquetto, Ricardo Guinâncio, Sérgio Brusco, Thiago Stauffer. 

 
18.5 – A decisão do Comitê do Board será soberana, e deverá levar em consideração como 
critérios de avaliação: volume de indicações, expressividade, relevância de atuação e projetos 
realizados no período. 
 
18.6 - Cerimônia de Divulgação das personalidades do Ano – POPAI Brasil 

Serão reconhecidas 03 (três) Personalidades do Ano em Cerimônia que acontecerá em 
paralelo à de divulgação dos vencedores do Prêmio POPAI Brasil 2019, no dia 07 de 
agosto de 2019, às 18h, dentro da Brazil Promotion. 
O anúncio das 03(três) Personalidades do Ano será realizado no palco, e deverá ser feito 
obrigatoriamente pela citação do NOME e SOBRENOME da pessoa, do CARGO ocupado 
e da EMPRESA em que trabalha. 
 

 

19. Informações Gerais: 

POPAI Brasil 
Rua Verbo Divino, 507 Chácara Santo  Antonio. 

CEP 04714-000 – São Paulo - SP 
Fone: +55 (11) 2391-0883 

e-mail: contato@popaibrasil.com.br 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:contato@popaibrasil.com.br
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20. Glossário: 

 

 Comunicação Visual / Sign: Peças de Merchandising para sinalização. 

 Display: Peça de Merchandising que possua produtos em sua exposição, podendo ser 

colocado diretamente no chão, balcão, vitrine, gôndola, etc. 

 Display Ecoeficiente: Displays que utilizam o tema sustentabilidade, construídos com 

materiais ecológicos e recicláveis. 

 Display Interativo: Peças que proporcionam interatividade com o consumidor. 

 Gerenciamento de Categoria(GC): Técnica de merchandising com a função de orientar 

grupos de produtos derivados e complementares. 

 Ilhas Promocionais: Exposição de produtos permitindo circulação por todos os lados. 

 Influenciadores digitais: influenciador digital é aquela pessoa ou marca, que através 

de seu conteúdo consegue influenciar de alguma forma a maneira que seus seguidores 

nos meios digitais encaram e consideram determinadas questões ou conceitos. 

 Materiais Leves/ Sinalização; exemplos: Placas/ Stopper/ Clip Strip/ wobllers/ 

móbiles/ réguas de gôndola/ glorifier de gôndola etc. 

 Projeto de Trade: Solução, Ambientação, Cenografia e Tematização realizada em uma 

parte específica da loja. 

 Press Kit: kit de imprensa é um conjunto de materiais de divulgação de uma pessoa, 

banda, organização ou empresa que é distribuído por assessorias de imprensa a canais 

de mídia para divulgação. 

 Sales Kit: Kit utilizado especialmente em lançamentos de produtos ou ações 

promocionais. 

 PBR: PALETE PADRÃO BRASILEIRO - As medidas padrão do Pallet PBR são de 

1,00×1,20m. 
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1. POPAI Brasil Award  

 

POPAI Brasil Award 2019 is the only national edition award created to recognize the 

most exclusive and effective projects of commercial architecture, visual merchandising, visual 

communication, displays and communication materials in the Point of Sale. POPAI Brasil 

Award 2019 is in its 19th edition in Brazil and it is the world’s largest and longest-running 

contest in this segment, with more than 50 editions in the United States. 

These products boost sales and make retail and its exhibited products memorable and 

attractive to consumers. 

Contestants will be competing for the Golden, Silver and Bronze Indian Statuettes 

according to the registration of their project or piece. 

The visitor’s choice in the exhibition of the finalist work will be maintained, choosing 

among all the pieces, one as the most voted. Only by emphasizing that for this edition, the 

finalists will receive the winning entries, so the champion of the Popular Vote will receive an 

Indian statuet differentiated from the others, in addition to that won by the Corps of Jurors. 

Also, will be awarded the Display of the Year and Store Design of the year. 

A novelty of this edition is the category Promoter of Sales (Promoter’s Execution), 

partnership held with Promoter's Club https://clubedopromotor.com.br, company 

responsible for Arena CP, national and annual merchandising contest that recognizes the 

professional responsible for the best merchandising work in Brazil. 

A prestigious panel of judges comprised of entrepreneurs and executives from 

consumer goods industries, retailers, and representatives of advertising, promotion, trade 

marketing and merchandising agencies, as well as suppliers of promotional materials to the 

POS, architectural firms, and Brazilian and foreign academics will select and rank the winners 

of each competing category. The judging process will be done online by logging in to our hot 

site using a password, and for that, the jury will have access to the Rules and Regulations in 

Portuguese and English, the full Registration Form, images and videos, the project briefings in 

Portuguese and English. Meeting the deadline for the completion of the online judging 

process, scoring will be based on the project’s or display’s ability to increase sales, obtain 

retail placements, and work strategically to position the brand at the Point of Sale. 

We will perform for the second year in parallel to POPAI Brasil Award 2019, the 

recognition of the Personality of the Year, valuing professionals from the Industry, linked to 

the Marketing and Trade Marketing Area and a Procurement Professional. 
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2. Schedule 

05/21/19 Registration opening for POPAI Brasil Award 2019 

05/27/19 Registration opening for Promoter of Sales Category 

07/01/19 at 7pm Closing for registrations. 

07/04/19 
POPAI Brasil notification of the competitor’s Category and Subgroup 
Reclassification. 

07/05/19 
Delivery of the Competitor’s Briefing in cases of Reclassification of the 
Piece. 

07/06/19 
POPAI Brasil Competitor’s Briefing evaluation in the event of 
Reclassification of the Piece. 

07/08/19 Closing of the competitor’s Category and Subgroup Reclassification. 

07/09/19 to 
07/14/19 

Judging process. 

07/16/19 POPAI Brasil contacts the finalists – exhibition’s participants 

07/18/19 
Finalist competitor’s confirmation of participation in the exhibition POPAI 
Brasil Award 2019 and amount of additional space needed. 

07/26/19 
Confirmation number of invitations to Winners Celebration Ceremony 
POPAI Brasil Award 2019 

07/31/19 Send name and ID of those responsible for pieces delivery and removal. 

08/05/19 Setup (only from 9 a.m. to 4 pm), no exceptions. 

08/06/19 to 
08/08/19 

Exhibition of finalist pieces (1pm to 8 pm). 

08/06 to 
08/07/19 

Popular vote from 1 pm of the first day of exhibition to 4:30 pm of the 
second day of exhibition. 

08/07/19 at 6pm 
Winners Celebration to POPAI Brasil Award 2019, Popular Vote, Display of 
the Year, Store Design of the Year, Professionals of the Year and Promoter 
of Sales Ceremony. 

08/08/19 
Disassembly (no exeptions - from 8 pm to 11 a.m.). *pieces that were to be 
left, will be discarded 
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3. Entry Fees 

Single fee for all categories 
Except International Latin America, Promoter of Sales and 

Academic Work 

POPAI BRASIL Member Non-member 

R$ 700,00 R$ 1.450,00 

Early Birds Fee 
Entries paid by June 04th 2019 

POPAI BRASIL Member Non-member 

R$ 590,00 R$ 1.150.00 
 

Single fee for academic work 

R$ 100.00 
 

Single fee for  Promoter of Sales Execution 

R$ 150,00 
Payment in one lump sum, via bank payment slip (boleto bancário), with a term of five (5) 
days. Any fees for cancellation of the payment slip (boleto bancário) and its remission shall 
be at the participant’s own expenses. 

Single fee for the International Latin American category 

R$ 1.900 
Payment via PayPal (approximately USD 495.00 according to the quote on payment day). 
There will be no fee refund in case of incorrect registration. 

 

Special discounts 

From 11 to 20 registered pieces 10% 

21 registered pieces or more 20% 
Such discounts will be automatically calculated by the system, so all the pieces must 
necessarily be registered in a single Registration Form, excepting the International Latin 

American category, which will not have discount for several pieces in the same register. 
 

Power Point  
Additional exhibition Costs 

 Member Non-member 

Point of electric energy -- R$ 540,00 

  Pieces - Additional exhibition Costs 

 Member Non-member 

1 to 1.99 m² -- R$ 475,00 

2 to 2.99 m² -- R$ 580,00 

3 to 3.99 m² R$ 260,00 R$ 735,00 

4 to 4.99 m² R$ 385,00 R$ 910,00 

More than 5 m² R$ 510,00 R$ 1.110,00 
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4. Categories: 

The Categories are divided into groups by the joint factor analysis: 

• Length of stay in the Point of Sale; 
• Substrate used in M-POS or tools used for the action; 
• Evaluation of the durability theme of the campaign; 
• Purpose of the piece. 

Categories for the Length of stay are: 

 Temporary:  

 up to 3 months in the store; 

 thematic campaign up to 2 months of duration; 

 purpose of the piece and used substrate consistent with its durability. 
 

 Semi permanent or permanent:  

 more than 3 months in the store; 

 thematic/institutional campaign with more than 3 months of duration; 

 purpose of the piece and used substrate consistent with its durability. 
 
 

4.1 The Displays and Merchandising Pieces category, the groups below compete with 

subgroup by length of stay: 

 Foods;  

 Automotive and Accessories; 

 Alcoholic Beverages & Tobacco; 

 Non-Alcoholic Beverages; 

 Shoes and Clothing; 

 House and Garden; 

 Cosmetics & Hair Dye; 

 OTC medicines (e.g. self-medication) and ATC medicines (e.g. restricted 

products); 

 Appliances, Electronics, Computing and Telephoning; 

 Entertainment, Recreation, Toys and Accessories; 

 Personal Hygiene/Oral Care (e.g. shampoo, deodorant soap, toothpaste, etc.); 

 Books, Stationery and Office Supplies. 

 Retail Stores; 

 PET; 
 

4.2 The Special Display Projects and Merchandising Pieces category the groups below 

compete with the length of stay subgroup: 

 Promotional islands S (up to 1 PBR); 

 Promotional Islands M (bigger than 1 PBR to ≤ 2 PBR);   

 Promotional islands L (bigger than 2 PBR); 

 Displays Small Screening (≤ 20 units); 

 Displays High Screening * (≥ 10.000 units); 
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 Interactive displays*; 

 Technologic displays* (with generation and intelligence data); 

 Light materials / Signage; 

 

* Pieces that allow registration in more than one Group. If the piece enters in 

more than one Group / Category, the competitor must fill out a form for each 

entry, and must also consider a payment for each of them, that is, each competing 

Group / Category will require the submission of a complete Entry Form , in 

addition to making payment, according to the value of the Registration Fees (see 

item 3 of this Regulation). 

 

4.3 The Trade Project category the groups below compete without the length of stay 

subgroup: 

 Trade Campaign with M-POS Ambiance; 

 Category managing;  

 

4.4 The Promotional Campaigns category the groups below compete without the length of 

stay subgroup: 

 Promotional Campaign – Promotional Action*; 

 Sales Kit; 

 Press Kit; 

 Digital Influencers; 

 

* Pieces that allow registration in more than one Group. If the piece enters in 

more than one Group / Category, the competitor must fill out a form for each 

entry, and must also consider a payment for each of them, that is, each competing 

Group / Category will require the submission of a complete Entry Form , in 

addition to making payment, according to the value of the Registration Fees (see 

item 3 of this Regulation). 

 

4.5 The Store Design and Store Architecture category the groups below compete without 

the length of stay subgroup: 

 Store Design: stores up to 120 m²; 

 Store Design: stores between 121 and 500 m²; 

 Store Design: stores larger than 500 m²; 

  Window Dressing; 

 Compact Stores: kiosks, corners, store-in-store, movable store and branding 

ambience; 

 Store visual communication / Signage. 

 

4.6 The Ecoefficiency category, which will evaluate the rational use of valuable resources 

such as energy, materials, water, recycling, and others. The groups below compete 

without the length of stay subgroup: 

• Display, merchandising and furniture pieces; 
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• Promotional campaigns and actions; 

• Store Design. 

   

4.7 The Academic Work category, which will recognize the search in educational 

environment for original reasoning in design and research that brings information to 

benefit retail marketing in Brazil.  

• Displays and Visual Merchandising pieces. 

 

4.8 The International Latin America* category The groups below compete without the 

length of stay subgroup: 

• Display and Merchandising pieces; 

• Promotional Campaign - Promotional Action. 

* Promotional pieces and / or actions that have been produced by Brazilian or foreign 
companies may be registered, provided that the invoicing is from outside Brazil. 
Parties and / or promotional actions produced by foreign companies with billing for 
Brazilian companies may also be registered. 
 

4.9 In the Promoter of Sales Category, held in partnership with the Promoter's Club, it will 
recognize the best merchandising executions carried out by the promoter. The group 
below competes with no downtime. 
• Execution of the Promoter. 

 

5. Who can compete? 

 

Popai Brasil members or non-members, as long as they are manufacturers, retailers or 

producers of POS materials, Architecture and Advertising firms, Promotion, Trade Marketing, 

Merchandising and Visual Merchandising Agencies that have created or produced materials 

and run POS projects in Brazil, during the period between January 1st, 2018 and June 15th, 

2019. Pieces cannot have been submitted to POPAI Brasil Award 2018. 

Pieces and/or actions eligible for the International Latin American category follow the period 

described above, respecting what was defined in the previous item: 

 - Can be registered pieces and/or promotional actions produced by Brazilian or foreign 

companies, as long as the billing is foreign as well.  

- Can also be registered pieces and/or promotional actions produced by foreign companies 

with billing for Brazilian companies. 

The Academic Category is exclusively for active students in Brazil, and follows the same period 

between January 1st, 2018 to June 15th, 2019, and cannot have been submitted to POPAI Brasil 

Award 2018. 

 

The Category Promoter of Sales is exclusively destined to executions of Promoters in the POS, 

and also follow the same period between January 1st, 2018 to June 15th, 2019. 
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6. Eligible pieces: 

 

The registered pieces should have been created, produced, and performed in Brazil and 

submitted only once during the period from January 1st, 2018 and June 15th, 2019, and the 

pieces cannot have been submitted to POPAI Brasil Award 2018. It is mandatory that the piece 

has already been exhibited in the Point of Sale or that the Project has been executed within 

this period. Therefore, prototypes are not allowed.  

 

The International Latin American category is an exception, as the pieces and/or promotional 

actions may be implemented in Brazil or abroad, as detailed in the item above. 

 

In case the manufacturers, retailers, producers of materials, architecture firms and Advertising, 

Promotion, Trade Marketing, Merchandising and Visual Merchandising Agencies wish to 

submit the same piece, the registration must be done jointly and by mutual agreement, made 

with the same title in the same Category and Subgroup, and each one must collect the fees 

individually. 

 

7. Registration: 

 

7.1 The access and filling for the award is going to be on line at 

https://premio2019.popaibrasil.com.br 

 

7.2 When filling in the registration form the data of the piece: Title of the piece, customer and 

Company competing for the prize, make sure they are all correct, because if the piece is 

awarded, it will be information on the trophy plate. Except on Promoter of Sales category. 

 

7.3 The participant will finish the registration(s) and the system will generate the payment slip 

(boleto bancário) in the corresponding amount to the number of registered pieces, 

respecting the number and date of registrations (see the Table in item 3 of this 

Regulation). After the registration is sent, it can no longer be changed. 

 

7.4 Fees for the International Latin American category will follow a different table and will not 
have a discount for quantity of registrations. This category should pay the registration via 
PayPal system (credit card/single installment). All fees regarding cancellation of payment 
and redemption of new payment will be at the participant’s own expenses. 

 

7.5 For registrations in Promoter of Sales category, the registration fee will follow a different 
table and detail and will not have a discount for the number of registrations, making up a 
single registration. Any and all fees related to cancellation of payment, and re-payment of 
new payment will be on account of participant. 

 

7.6 The participant can save the information in the Registration Form, finishing the registration 
later. However, once the registration is finished the system will generate the payment slip  

 

https://premio2019.popaibrasil.com.br/
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7.7 (boleto bancário) considering that final number of registered pieces. If you want to register 
more pieces, the system will understand that it is a new registration form, with a new 
registration date and a new number of pieces to be registered, thus following the 
instructions of item 3 of this Regulation - Registration Fee. 

 

7.8  It is not possible to change the expiration date of the payment slip (boleto bancário), 

since the system generates it automatically. Any fees for cancellation of the payment slip 

(boleto bancário) and its remission shall be at the participant’s own expenses.  

 

7.9  Images, Videos, Invoice as proof of production/commercialization/installation of the 

piece or project must be attached to the Registration Form on the specific place, as follows: 

• It is mandatory to send a photograph and/or video of the execution on the point of 

sale, of the display, store, action, not manipulated. The piece should be viewed from 

more than one angle. 

 Pieces that do not have movement: Minimum two (2) and maximum ten (10) 

color images.  

 Pieces that have movement: 1 (one) video presentation lasting no more than 1 

(one) minute; 

 Promotional Campaign, Promotional Action and POS Material: Briefing of the 

strategy used and a video lasting no longer than 3 (three) minutes; 

 Store Design and Architecture: presentation video lasting no longer than 3 

(three) minutes, and up to ten (10) pictures of the project before execution, and up to 

ten (10) pictures of the project after execution; 

 Academic Work: - Entries based on design without movement must present 

from 2 (two) to 10 (ten) conceptual color images. Motion designs must present one 

video lasting no longer than 1 (one) minute. 

 The category Promoter of Sales is required photo and / or video of the 

execution in the POS, being recommended the visibility of the piece in more than one 

angle and letter of the authorizing authorizing the inscription. 

 

 Images and videos can not contain any identification and/or indirect reference to the 

competitor. It is important to check the background of the pictures and videos. Under 

declassification sentence. 

 

 The clarity of the briefings (Portuguese and English), as well as the quality of images 

and videos, is the competitor’s responsibility. It is essential to remember that it is 

mandatory to present a briefing in English, if this is not respected, the piece will not be 

evaluated by the international jury and it can prejudice its results. 

 

8. Reclassification of categories and/or subgroups: 

The information given by the participants when registering their pieces will be submitted to 

the evaluation of the Technical Committee of POPAI Brasil Award 2019. Conflicting or false 

information will lead to correction; change of registration, or even to disqualification of the 

registered piece, with no refund of fees. 
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According to the Registration Form, the piece will be evaluated in the Category and Subgroup 

where it was registered, in addition to the pictures, videos, and briefings in Portuguese and 

English. In case of relocation of Category or Subgroup, POPAI Brazil will contact the company 

to inform the change on July 04th, 2019. 

In case the competitor does not agree with the relocation, he will be entitled to submit his 

justification and/or comments about the registration of the piece to the entity in July 05th, 

2019. And, on July 06th, 2019, if the justification is not enough to maintain the piece in the 

Category or Subgroup originally registered, the competitor will be contacted by POPAI Brasil, 

and in this case, will have the option not to participate in the competition, but in the latter 

case, with 50% refund of the registration fee. 

The closing day for Reclassification of Categories or Subgroups will be on July 8st, 2019. 

 

9. Evaluation criteria: 

Evaluation scores from 1 (one) to 10 (ten) will be given. The evaluation criteria are the 

following: 

 Objectives and results in relation to the briefing; 

 Creativity (in case of a tie, this criterion will be used as the first factor with 

greater weight);  

 Design; 

 Practicality and functionality during use; 

 Effectiveness in showing the brand, product, or service (in case it is still a tie, 

this criterion will be used as second factor with greater weight). 

 

Except in the Technological Displays Group * (with generation and intelligence of data) 

 Objective and result in relation to the briefing 

 Interaction with shopper, exposition of more information and contents about 

the products to the shopper (in case of tie, this criterion will be used as the 

first factor with greater weight) 

 Creativity, Design and attractiveness. 

 Online connectivity, Information capture and generation of KPIs (data) 

 Effectiveness of the benefits applied to the 3 pillars (Industry, Retail and 

Shopper) (in case it still continues, this criterion will be used as the second 

factor with greater weight) 

Except in the category management group, the evaluated criteria will be: 

 Quality of execution; 

 Innovation; 

 Conversion rate has implemented; 

 Increase in Sales made implementation; 

 Number of stores multiplied by a pilot. 
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Except in the category Promoter of Sales, the evaluated criteria will be: 

 Space occupation; 

 Space utilization; 

 Obstruction of the Corridors; 

 Handle point; 

 Stack and Frame; 

 Appropriate information; 

 Visibility and understanding; 

 Creativity; 

 

The scores given by the judges to each participating piece will be added automatically by the 

software, considering only the best results, discarding the lowest and the highest scores to 

determine which will be the winners of the Gold, Silver and Bronze Indians in each Category.  

The award-winning finalist pieces will be invited to be exhibited at the POPAI Brasil Space in 

the Brazil Promotion Fair. 

Cut off score criteria to be eligible for the POPAI Brasil Award 2019. Only the three highest 

scores in each classification will receive trophies: 

 Gold Indian  Final score above 8.00 

 Silver Indian Final score between 7.00 e 7.99 

 Bronze Indian Final score between 6.00 and 6.99 

There may be non-award categories. 

Except awards: Popular Vote, Display of the Year, Store Design of the Year, Personalities of the 
Year and Promoter of sales that will be differentiated trophies. 
 

10. Competition conditions of entry: 

 

 Fill in the online Registration Form in Portuguese and English where both languages are 

required. If a field is not filled, the score in such a question will automatically be 01. 

 It is mandatory to send a picture/video taken at the POS, not manipulated, showing more 

than one angle. 

 Pay the registration fee; 

 Comply with the dates established in the schedule; 

 Attach the image of the Invoice for the registered piece to the Registration Form; 

 Register information that is not conflicting or untrue; 

 Do not identify the piece, video, or pictures with any signs with the name or logo of the 

manufacturer, agency, or designer; 

 Purchase extra meterage and point of electric energy for the exhibition (finalist pieces only), 

according to table on page 5; 

 Comply with the setup and disassembly instructions that will be given along with the 

invitation to exhibit at the Space POPAI Brazil in the Brazil Promotion Fair. 
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11. Judging committee: 

 

All pieces and projects will be available for one online evaluation (July 2nd to July 8th, 2019) 

with the exception of POPAI Brasil Award 2019 - Popular Vote, which will be judged by the 

public visiting the exhibition between 08/06/19 1 pm to 08/07/19 4:30 pm, and will be linked 

to a single vote by CPF (or passport number) and identification of the Brazil Promotion Fair 

credential.  

 

The panel of judges for POPAI Brasil Award 2019 is comprised of entrepreneurs and 

executives from consumer goods industries, retailers, and representatives of advertising, 

promotion, trade marketing and merchandising agencies, POS promotional material suppliers, 

architecture firms, Academics, from Brazil and abroad. 

 

Registrations will be heterogeneously divided into blocks of a maximum of 30 pieces per 

category. Each block should contain an evaluating board of 05 evaluators of different profiles 

regarding each specialty. Each evaluator will evaluate only one block of registrations. 

 

Jury members can submit pieces but must declare themselves ineligible to judge the categories 

they participate, under penalty of invalidation of their evaluation. 

 

 

12. POPAI Brasil Award 2019 - Popular Vote: 

 

The vote will be available at the exhibition venue in the Brazil Promotion Fair, between 

08/06/19 1:00 pm to 08/07/18 4:30 pm on a totem pole with a tablet. Visitors will choose a 

single piece in the exhibition and vote only once (upon confirmation of CPF or passport 

number) and identification of the Brazil Promotion Fair credential. 

In this case, there is no online vote, only the presential visit followed by the choice of a single 

piece of the exhibition. 

Academic Works and Promoter of Sales (Execution of the Promoter) do not participate in the 

Popular Voting Award. 

 

13. Award Cerimony: 

 

 Result: 

Finalists are eligible for Gold, Silver or Bronze Indians in each Category and Subgroup, and 

their results will be released individually by e-mail to be sent by POPAI Brasil on July 11th, 

2019. 

Finalists will be invited to show their pieces in the POPAI Brasil area at the Brazil Promotion 

Fair, since they reached Gold, Silver or Bronze scores in the previous online trial. 

It’s important to emphasize that the result will be announced only at the Award Ceremony. 
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From the dissemination of the results, the finalists will be able to bear the standard seal 

provided by the organization of the Popai Brasil Award in their vehicles of communication. 

The Academic category will be recognized with Honorable Mention, without receiving 

trophies. 

The category Promoter of Sales (execution of the promoter) will be recognized the 1st, 2nd 

and 3rd place with a distinguished trophy. 

The Display of the Year will be the one with the highest score in the POPAI Brasil Award 2019 

in categories 4.1 / 4.2 / 4.3 / 4.6 (Displays, merchandising pieces and furniture only) and 4.7, 

in case of a tie the criterion Creativity will be used. It the tie persists, the second criterion will 

be Brand Exposure, Product or Service Display (as specified in item 9 of this Regulation). 

It will be recognized as Store Design of the Year the highest score in all the works 
participating in the POPAI Brasil Award 2019 in category 4.5, and if there is a draw tie will be 
applied in the criterion Particularities, and continuing with tie, the second criterion 
Objectives and results in relation to the Briefing (as specified in item 9 of this Regulation). 
 

The Winners Celebration Ceremony POPAI Brasil Award 2019, POPAI Brasil Award 2019 – 

Popular Vote, and POPAI Brasil Award 2019 Display of the Year, Store Design of the Year 

and Professionals of the Year will be held on 08/07/2019, starting at 6 p.m, at the Brazil 

Promotion Fair. 

All guests must bring their invitations.  

 Trophy Ceremony: 

The Trophy Ceremony for Gold, Silver and Bronze Indian winners will take place on August 

7th, 2019 starting at 6 pm during the POPAI Brasil Award 2019 Winners Celebration 

Ceremony, as well as the POPAI Brasil Award 2019 – Popular Vote, Display of the Year, 

Store Design of the Year and Promoter of Sales, which will receive an unique and stylized 

award.  

Invitations should be purchased in advance. All guests should bring their invitations. 

All POPAI Brasil Award 2019 participants will be entitled to: 

Invitations for POPAI Brasil Award 2019 competitors 

1 to 3 registrations 2 invitations 

4 to 10 registrations 4 invitations 

11 to 20 registrations 6 invitations 

More than 21 registrations 10 invitations 

 

Extra invitations will be available in advance. The cost of each invitation for POPAI Brasil 

members is R$ 60,00 and for non-members is R$ 230,00. 
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 Trophy Replicas: 

If there is interest, the winners of the POPAI Brazil Award 2019 (Gold, Silver and Bronze) may 

purchase replica trophies. After the event will be forwarded an e-mail to all winners with 

information (costs, deadline etc.) on how to get your replica. 

There will be no replicas of the trophies to Popular Vote, Display of the Year, Store Design of 
the Year and Promoter of Sales. 
 

14. Setup and disassembly: 

 

 Set up: 

Date: August 5th, 2019 

Time: Only from 9:00 a.m. to 4:00 pm 
 

 Assembly of pieces will take place respecting the order of arrival of the companies; 

 Companies must send information with name and ID of those responsible for delivery 

and removal of pieces to the e-mail contato@popaibrasil.com.br until Friday, July 26th, 

2019; 

 We suggest pieces display mock-up of products; 

 Pieces that do not display products or mock-up of products can show 3 (three) pictures 

(10 cm x 15 cm) of the piece with products at the Point of Sale. On a standard layout 

board made available by POPAI. 

 

 Disassembly: 

Date: August 8th, 2019 

Time: from 8 pm to 11:00 pm.  
 

 If necessary, the pieces will be removed respecting the order of arrival of the companies 

and only small groups will have access to the venue; 

 Pieces, mock-ups, and products that are not removed in the correct time and date will 

be available for disposal and/or donation by POPAI Brasil without prior authorization. 

 

15. How to exhibit the finalist piece: 

 

 Pieces that do not have movement: 

They will be exhibited in their physical form, being placed on the floor or on an exhibition 

table, as indicated in the Registration Form. 

 

 Pieces that have movement: 

They can be exhibited in their physical form if the place is able to hold it for display. 

Otherwise, they will be presented on a video lasting no longer than 1 (one) minute, which 

should be attached to the registration form. 

 

 

 

mailto:contato@popaibrasil.com.br
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 Promotional Campaigns (Promotional Action and Material for POS): 

They will not be exhibited in their physical form. They will be presented on a video lasting no 

longer than 3 (three) minutes, which should be attached to the registration form. 

 

 Store Design and Store Architecture; 

Presentation of projects on a video lasting no longer than 3 (three) minutes, which should be 

attached to the registration form, or in 2 (two) boards of 80 cm wide x 80 cm high, with 4 

(four) images on each sing, being a board to show the project before the execution and 

another to show after the execution. The boards will be installed in the spaces provided by 

the exhibition organizers and must be sent by the competitor, respecting assembly 

instructions. The image on the board can not be identified with the name or logo of the 

competitor and is prohibited from being exposed. The standard template provided in the 

registration form by Popai Brasil should be used. 

 

 The Academic Category dos not entitle the piece for exhibition. 

 

 Promoter of Sales category (Execution of the promoter) only by video 

 

 Hanging pieces:  

Hanging pieces requiring a display hanger for exhibition should be assembled with their own 

hanger. 

 

 DVD (Videos): 

Videos must be attached to the registration form, edited without identifying the competitor’s 

name or logo. TV sets will be provided by POPAI Brazil and may be used for more than one 

DVD. 

Note: videos, as well as pieces and picture boards, cannot contain the competitor’s 

identification. 

All exhibited finalist pieces will have attached a technical file, containing the data of the 

same. (Category, Title of the piece, Competitor Company / Client / Purpose of the piece), fill 

in according to the registration. 

 

16. POPAI Brasil Award exhibition visitation: 

 

The exhibition of the finalist pieces and projects eligible for the POPAI Brasil Award 2019 and 

POPAI Brasil Award 2019 – Popular Vote will be open to public visitation from August 6th to 

August 8th, 2019, from 1 to 8 pm at the Transamérica Expo Center (São Paulo, SP) during the 

Brazil Promotion Fair. 
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17. Award rules: 

 

17.1 Competitors must comply with the safety rules regarding the installation and 

operation of equipment. All displays, exhibited materials and equipment should be placed, 

protected by security guards and fireproof to prevent fire. 

 

17.2 Registrations containing conflicting or false information will lead to correction; change 

of registration category, or even to disqualification of the registered piece, with no refund 

of fees. 

 

17.3 POPAI Brazil takes no responsibility for the installation or removal of the piece at the 

exhibition venue. Setup and disassembly outside the hours stablished in this Regulation 

will not be allowed. Any damage to the exhibition site or public areas at Transamérica Expo 

Center will have the cost estimated and charged to the setup company. 

 

17.4 The winners’ right to receive the award will expire within 180 (one hundred and 

eighty) days from the date of the POPAI Brasil Award 2019, POPAI Brasil Award 2019 – 

Popular Vote, POPAI Award Brazil – Display of the Year, Store Design of the Year and 

Professionals of the Year Winners Ceremony. 

 

17.5 Submitting the award to the address of the winner not present at the Winners 

Celebration Ceremony will result in acceptance of the payment of such shipping costs. 

 

17.6 The participant’s registration for POPAI Brasil Award 2019, entails the immediate 

acceptance of the rules contained in this Regulation, as well as the authorization for use of 

image, voice sound, name, and brand in any form or means of advertising the award by 

POPAI Brasil, free of charges, for as long as necessary, within the country and abroad, 

including to be used on DVDs, internet, and virtual catalogs to be sold by POPAI Brasil, for 

an indefinite period of time. 

 

17.7 The participant is responsible for the safety of pieces and products. One should plan to 

protect his belongings during the exhibition, especially during disassembly and removal of 

a piece from the exhibition hall. Do not give or exchange displays or products before 

signing the release form, which will be available at the venue. 

 

17.8 Every project, piece or material sent for display is owned by the competitor and it is at 

his sole responsibility and risk. Each competitor must obtain liability insurance and third-

party theft insurance on his behalf, as he deems necessary. Hereby, the competitor agrees 

to hold POPAI Brazil from any liability whatsoever resulting from the participation of the 

competitor or anyone having his consent in the exhibition, whether caused by negligence 

or fault of POPAI Brasil or any of its agents. POPAI Brasil incentives competitors to use 

mock-ups on the exhibited pieces and projects. 

 

17.9 POPAI Brasil may, at any time, request the competing company, proof of data 

contained in the entry. 
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17.10 POPAI Brazil, its management, service providers, site management, staff, members, or 

member managers shall not be liable for any loss or damage to competing pieces or 

projects, or in the event of theft, fire, accident or any other cause or damage that may 

occur to visitors, participants or their representatives, employees, and others. 

 

17.11 Any situation not foreseen in this Regulation or disagreements will be decided by the 

Organizing Committee of POPAI Brasil Award 2019 and the Executive Board of POPAI 

Brasil, being this decision sovereign and irrevocable. 

 

18. Professional of the Year - POPAI Brasil 

18.1 - What is it? 

An award given together with the traditional POPAI Brasil Award, which recognizes 

industry professionals who stood out in the areas of Trade Marketing, Marketing, and 

Purchasing in the period between January 1st, 2018 to June 20th, 2019. 

 

18.2 – Goal? 

The goal of the Professional of the Year POPAI Brasil Award is to recognize, value and 

honor entrepreneurs and professionals who have skills and knowledge in the segment 

and demonstrate and encourage good practices for a sustainable development of the 

trade marketing business. 

 

18.3 - Who can be nominated? 

Personalities who are active in the current year of the award may be nominated. They 

must work at least at the managerial level (managers, directors, vice presidents, 

presidents). 

 

18.4- Nominations: 

Each company enrolled in the POPAI Brazil Award 2019 may nominate up to three (3) 

professional names that they deem worthy to compete for this recognition. 

The indication will be made via online platform at the time of registration, indicating 

the person, position and its linkedin. 

There will be a committee formed by the board of POPAI Brasil, exclusive for this 

award. The board has the right to veto or include an indication of personalities 

according to the Code of Ethics of the Association. 

After the end of the nominations, a short list will be made with the 10 most cited 

names and possibly some other indication of the committee. 

The Special Board Committee for Professionals of the Year Award 2019 will include: 

Bruno Busquet, Daniele Motta, Fabrizzio Topper, Gilberto Strunck, Henrique Campos 

Jr, Jefferson Ramos Ribeiro, Júlio Augusto Mello Gomes, Patricio Malvezzi, Paulo de 

Tarso Marques Raphael Tasquetto, Ricardo Guinâncio, Sérgio Brusco, Thiago 

Stauffer. 

18.5 - The decision of the Board Committee shall be sovereign and consider the evaluation 

criteria: number of nominations, expressiveness, relevance of performance, and projects 

carried out in the period. 
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18.6 - Professionals of the Year Award Ceremony- POPAI Brasil 

Three (3) Professionals of the Year will be recognized in the Ceremony that will take 

place together with the announcement of the winners of the POPAI Brasil Award 2019, 

on August 7th, 2019, at 6:00 pm, in the Brazil Promotion Fair. 

The announcement of the 03 (three) Professionals of the Year will take place on the 

stage and must be made by saying the winners’ NAME and SURNAME, POSITION, and 

name of the COMPANY where they work. 

 

19. General information: 

 

Rua Verbo Divino, 507 Chácara Santo  Antonio. 
CEP 04714-000 – São Paulo - SP 

Fone: +55 (11) 2391-0883 
e-mail: contato@popaibrasil.com.br 

  

20. Glossary: 

 

 Visual Communication / Sign: Merchandising pieces for signaling. 

 Display: Merchandising piece to exhibit products that can be placed directly on the 

floor, on the counter, in the shop window, on display racks, etc.  

 Eco-efficient Display: Displays using the theme of sustainability, built with 

environmentally friendly and recyclable materials. 

 Interactive display: Pieces that provide interactivity with the consumer. 

 Category Management (GC): Merchandising technique with the function of guiding 

groups of products derived and complementary.  

 Promotional Islands: Exhibition of products allowing circulation on all sides.  

 Digital influencers: digital influencer is that person or brand, which through its content 

can influence in some way the way its followers in digital media face and consider 

certain issues or concepts.  

 Light Materials / Signage; examples: Plates / Stopper / Clip Strip / wobllers / mobiles / 

gondola rulers / gondola etc.  

 Trade Project: Solution, Environment, Scenography and Theming done in a specific 

part of the store.  

 Press Kit: Press Kit is a set of publicity materials for a person, band, organization or 

company that is distributed by press services to media channels for disclosure.  

 Sales Kit: Kit specially used in product launches or promotional actions. 

 PBR: BRAZILIAN STANDARD PALETTE - The standard measures of the PBR Pallet are 

1,00 × 1,20  

 

 

 

mailto:contato@popaibrasil.com.br

