
Palmarés	  Publifestival	  2010	  

	  

Marketing	  Directo	  y	  Promocional	  

1. Neosbrand	  –	  Obamitas	  
2. Tactics	  –	  Lotería	  del	  Estado	  
3. Gap’s	  –	  Ayuntamiento	  de	  Pamplona	  
4. La	  Oveja	  Negra	  -‐	  Grupo	  2013	  -‐	  Real	  Madrid-‐Barcelona	  –	  14	  

	  

Acción	  de	  Medios	  

1. Equmedia	  –	  Cruz	  Roja	  
2. Gap’s	  –	  Ayuntamiento	  de	  Pamplona	  
3. Liquid	  –	  Ayuntamiento	  de	  Benicassim	  
4. Ache	  Comunicación	  –	  Fuck	  You	  Sida	  (que	  está	  en	  marketing	  directo	  y	  promocional)	  

	  

Relaciones	  Públicas	  

1. Best	  Relations	  –	  Instituto	  Cervantes	  
2. Grow	  Comunicación	  –	  Cruz	  Roja	  
3. Sopexa	  –	  Le	  Crunch	  
4. Directamente	  

Radio	  

1. Fundación	  Entreculturas	  -‐	  Contrapunto	  -‐	  03	  
2. Consejo	  de	  la	  Comunicación	  -‐	  Vale	  Euro	  RSCG	  
3. Cia	  Comunicación	  –	  Manos	  Unidas	  
4. Tafe	  

Joven	  Talento	  

1. URJC	  -‐	  (La	  maison	  des	  enfants	  du	  monde)	  -‐	  27	  
2. David	  Arias	  –	  Gráfica	  Mupi	  -‐	  	  07	  
3. UPSA	  –	  03	  
4. URJC	  -‐	  45	  

Pieza	  Gráfica	  

1. Teléfono	  de	  la	  Esperanza	  –	  61	  
2. El	  Cuartel	  –	  Unicaja	  –	  59	  
3. Intervida	  –	  30	  
4. Bittia	  Comunicación	  -‐	  Consjería	  Salud	  Asturias	  –	  15	  

Productora	  



1. Propaganda	  Producciones	  –	  Esclerosis	  Múltiple	  
2. Liquid	  –	  Ayunamiento	  de	  Benicassim	  
3. Ache	  agencia	  de	  comunicación	  –	  Fuck	  You	  –	  06	  
4. Tharsis	  Films	  -‐	  Ya	  es	  mañana	  

Proyecto	  o	  Acción	  Social	  

1. Fundación	  Curarte	  -‐	  33	  
2. Limón	  Publicidad	  –	  Ayuntamiento	  de	  Granada	  –	  16	  
3. Social	  Noise	  –	  Nike	  
4. CCOO	  Andalucía	  

Spot	  de	  Cine	  y	  TV	  

1. Bassat	  Ogilvy	  -‐	  Obra	  Social	  La	  Caixa	  -‐	  57	  
2. La	  Despensa	  -‐	  costa	  marfil	  45_alta	  
3. Tactics	  –	  Loterías	  del	  Estado	  
4. Ardid	  Permanyer	  

Versión	  Histórica	  

1. Interbrand	  Branding	  –	  16	  
2. Ice	  Comunicación	  -‐	  Gobierno	  de	  La	  Rioja	  –	  02	  
3. Consejo	  de	  la	  Comunicación	  -‐	  Vale	  Euro	  RSCG	  –	  03	  
4. Consejo	  de	  la	  Comunicación	  -‐	  04	  

Web	  Social	  

1. Msc	  Cruceros	  
2. La	  Despensa	  –	  Anesvad	  –	  05	  
3. Alternativa	  Comunicación	  –	  Ayuntamiento	  de	  Málaga	  
4. Social	  Noise	  -‐	  Nike	  

	  

Mejor	  Compañía	  Anunciante	  

1. Canal	  +	  
2. TV3	  
3. Fundación	  La	  Caixa	  
4. Ministerio	  de	  Educación	  de	  Perú	  

	  

	  

	  

	  

	  


