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L'Associació Empresarial de Publicitat (Gremi de Publicitat) convoca la tercera edició de l'OPEN 

CREATIU, festival d'àmbit exclusivament català. Té com a principal finalitat premiar els treballs 

realitzats per professionals, on es pretén treure a la llum tots aquells treballs que per la seva tipologia 

i territorialitat no han tingut la repercussió i el reconeixement que es mereixen. Com a Associació 

Empresarial de Publicitat, sabem que fora del nucli de Barcelona, hi ha professionals que cada dia 

demostren el seu bon fer i ens sentim orgullosos d’oferir un aparador com l'OPEN CREATIU perquè 

puguin tenir el protagonisme que es mereixen. 

  



 

 

PREMIS OPEN CREATIU de publicitat a les millors campanyes de les següents categories: 

 

 

MÒDUL SEGONS FORMAT 

 

Premis segons el format en què han estat realitzades. Les peces sols poden presentar-se una 

vegada en aquestes categories. 

 

• Ets així? 

Logotips. 

Tota mena de creació de logotips, re-branding de logo. 

 

• Estàs Aquí? 

PLV & Packaging 

Tota classe de creacions de noves presentació de paqueteria, punts de venda personalitzats per 

atraure el producte, dissenys innovadors ... 

 

• Se't sent? 

Àudio 

Ràdio, falques, podcast. Temps màxim de durada 60 segons. 

 

• Què fas? 

Experimental 

Mitjans no tradicionals, instal·lacions, performance, ambient media. 

 

• Com i on? 

Esdeveniments 

Tot mena d'actes, relacions públiques on la presentació de l'esdeveniment i la seva realització 

plantejaven una comunicació de la marca. 

 

• Què dibuixes? 

Gràfica 

Tot mena de peces gràfiques com Mupis, Revistes, anuncis de premsa... 

 

• Se't veu? 

Vídeo 

Espots i altres tipus de vídeos, d'una durada màxima de 60 segons. 

 

• Pesques? 

Pàgines web 

Tota pàgina web creada amb l'eix de comunicació de la marca. 

 

• Les tens? 

Aplicacions de mòbil. 

Aplicacions innovadores creades per donar a conèixer una marca (S'entén que el branded content 

es troba també aquí). 

 

• Escrius? 

Copy 

Tot mena de campanyes on el copy és l'eix de comunicació. Es pot presentar qualsevol peça però 

només es valorarà el copy. 

 

  



MÒDUL SEGONS ZONES 

 

Premis territorials Agència Open Creatiu 2021 

Premis a la millor agència de cada província. 

De tots els inscrits s'escollirà el millor de cada província i de l'àrea metropolitana de Barcelona o una 

altra opció, és inscriure's directament en aquesta categoria. 

 

• Millor agència Àrea metropolitana de Barcelona Open Creatiu 2021 

• Millor agència Barcelona Open Creatiu 2021 

• Millor agència Girona Open Creatiu 2021 

• Millor agència Lleida Open Creatiu 2021 

• Millor agència Tarragona Open Creatiu 2021 

 

 

OR DELS ORS 

 

Premi a la millor peça presentada a tot el Festival 

 

 

 

PARTICIPACIÓ 

 

1) Podran participar en l'OPEN CREATIU, tots aquells professionals ó agència del món de la 

comunicació comercial. 

 

VALORACIÓ 

 

1) El Jurat valorarà exclusivament, l'originalitat, la ideació, la conceptualització i tots aquells 

elements que genèricament poden trobar-se dins de la creativitat. 

 

2) Totes les peces, poden ser realitzades basant-se en un producte o servei real o imaginari, però 

sempre dins d'un context d'absolut realisme. 

 

IMPORTANT: Si una campanya està composta per diverses peces, s'han d'inscriure juntes en un sol 

registre. 

 

Exemples: 

Una campanya composta de 3 peces, enviar-les en un sol registre. 

 

OR D'ORS 

 

1) Totes les peces o campanyes presentades a qualsevol categoria del festival entren 

automàticament en aquest premi. 

2) Una vegada decidits els Ors de cada categoria, entre tots ells, se selecciona un sol guanyador, 

que aconsegueix el màxim reconeixement de l'OPEN CREATIU. 

 

PARTICIPACIÓ I TERMINIS 

 

1) La participació és gratuïta. 

2) Cada proposta pot constar d'una o diverses peces (campanya), podent presentar cada agència o 

professional, tantes peces com cregui convenient. 

3) Les peces poden ser tant d'accions reals que s'han portat a terme, com de treballs que pels 

motius que siguin no han arribat a publicar-se. 

4) Les peces que es presentin a concurs no poden mostrar cap logo, segell ni marca de l’agència, 

per tal que la decisió del Jurat sigui totalment imparcial. 

 



5) La data límit de recepció de les peces serà el 26 de maig. 

 

 

JURAT 

 

1) El Jurat estarà format per creatius i anunciants amb reconegut prestigi al món professional. 

 

2) Les decisions del Jurat seran inapel·lables. 

 

PREMIS 

 

"Ets així?" Trofeu i Diploma Or, Plata i Bronze 

"Estàs aquí?" Trofeu i Diploma Or, Plata i Bronze 

"Se't sent?" Trofeu i Diploma Or, Plata i Bronze 

"Què fas?" Trofeu i Diploma Or, Plata i Bronze 

"Com i on?" Trofeu i Diploma Or, Plata i Bronze 

"Què dibuixes?" Trofeu i Diploma Or, Plata i Bronze 

"Se't veu?" Trofeu i Diploma Or, Plata i Bronze 

"Pesques?" Trofeu i Diploma Or, Plata i Bronze 

"Les tens?" Trofeu i Diploma Or, Plata i Bronze 

"Escrius?" Trofeu i Diploma Or, Plata i Bronze 

 

"Millor Agència Barcelona Open Creatiu 2021" Trofeu i Diploma 

"Millor Agència Girona Open Creatiu 2021" Trofeu i Diploma 

"Millor Agència Lleida Open Creatiu 2021" Trofeu i Diploma 

"Millor Agència Tarragona Open Creatiu 2021" Trofeu i Diploma 

"Millor Agència Àrea metropolitana Barcelona Open Creatiu 2021" Trofeu i Diploma 

 

 

OR D'ORS: Trofeu i Diploma a la millor peça i beca d’un curs a Complot Escuela de Creativos. 

 

La mera participació a l'OPEN CREATIU suposa l'acceptació de les normes, bases i reglaments del 

festival i Jurat. 

 

 

DIVULGACIÓ 

 

Els participants autoritzen a l'Associació Empresarial de Publicitat, a difondre a través dels mitjans de 

comunicació, tota aquella informació que ajudi a divulgar el certamen, amb especial incidència el nom 

dels guanyadors, així com publicar les peces guanyadores a la web de l'Associació. 

 

Els participants accepten que l'Associació pugui donar a conèixer les dades dels guanyadors i/o 

participants en els mitjans de comunicació, amb l'exclusiva finalitat de donar-los visibilitat i sense que 

aquesta divulgació pugui suposar lesionar o minimitzar el dret de propietat, que pertanyerà sempre 

als seus autors. 


