PREMI a la Millor Estratègia de Comunicació Empresarial,
Aquest premi l'atorga el Col·legi de Periodistes de Catalunya conjuntament
amb la UEA
El període de presentació de candidatures finalitza el dia 17 de juny de 2016.
BASES DEL PREMI
La Unió Empresarial de l’Anoia conjuntament amb el Col·legi de Periodistes
de Catalunya convoca el 1r Premi a la Millor Estratègia de Comunicació
Empresarial.
REQUISITS
Podran optar a aquests premis els professionals, empreses i institucions
ubicades a la comarca de l’Anoia que hagin realitzat una tasca destacada en
l’àmbit de la comunicació corporativa durant el 2015.
CANDIDATURES
Caldrà presentar una breu memòria explicativa de la campanya o actuació on
s’exposi el següent:
- Memòria explicativa de la campanya o actuació
- Breu descripció del projecte d’implantació
- L’impacte estratègic aconseguit amb aquesta nova estratègia
Les empreses interessades hauran d’enviar les seves candidatures a través de
correu electrònic a uea@uea.cat.
Si s'escau, el jurat escollit per a determinar el guanyador del premi, també
tindrà la potestat de proposar candidatures.
JURAT
El jurat estarà format per 4 persones. Dues representants de la UEA i dues
més representants del Col·legi Oficial de Periodistes de Catalunya.
Cap d’aquests membres del jurat estarà implicat en cap de les candidatures
presentades.

El veredicte del jurat serà inapel·lable.
LLIURAMENT DE PREMIS
El veredicte es farà públic en el transcurs de la XVI edició del Sopar de
l’Empresari que se celebrarà el dijous 30 de juny de 2016.
GUARDÓ
L’ empresa guardonada rebrà el guardó UEA.
TERMINI DE PRESENTACIÓ
Els treballs es poden presentar fins el 17 de juny de 2016 mitjançant un correu
electrònic a uea@uea.cat
ACCEPTACIÓ DE LES BASES
El fet de participar en aquest concurs suposa l’acceptació íntegra d’aquestes
bases. Qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases serà resolta pels
organitzadors.
Per a qualsevol qüestió sobre aquestes bases, podeu demanar informació a la
UEA, tel. 93 805 22 92.

