
20. června 2016 Zpravodajství

Dago získalo tři světové ceny POPAI za vnitřní reklamu

Hned tři ceny získala komunikační agentura Dago na letošním ročníku prestižní evropské soutěže POPAI
Awards, která oceňuje nejlepší marketingové projekty realizované přímo v místě prodeje. Z Francie si
společnost přivezla zlaté, stříbrné i bronzové umístění.

Nejvyšší ocenění získala společnost Dago v kategorii Food – Floor Display za stojan pro výrobce krmiva
pro psy Carnilove. Stojan zdůrazňoval návrat k přírodě a divokost. Stříbrné místo v segmentu Food – Shelf
Decoration získalo regálové čelo bonbonů JOJO. To má interaktivní provedení s barevným vírem,
ovládaným pohybovými senzory.

Bronz z kategorie Event si agentura odváží za loď kapitána Morgana. Loď byla oceněna již při POPAI CE
AWARDS v loňském roce, kde se hodnotily nejlepší nápady v rámci středoevropského prostoru. Loď tam
získala několik cen včetně absolutního vítěze soutěže. Jde o projekt s důrazem na co nejpůsobivější
prezentaci značky. Do soutěže, která se koná od roku 1962, bylo přihlášeno 396 prací z celé Evropy.
Letošním ziskem tří cen Dago navázalo na úspěch z loňského roku, kdy v Paříži získalo dvě ocenění, jedno
zlaté a jedno stříbrné. Vítěze v jednotlivých kategorích najdete na tomto odkazu:
www.popaiawards.com/nomines_E.php
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ČASOPIS

Čtěte letní dvojčíslo ZaPmag!

Zajistěte si svůj výtisk

ZPRAVODAJSTVÍ UDÁLOSTI PROFILY MULTIMÉDIA ČASOPIS O NÁS Hledání... Hledání
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