
TOP DE 
MARKETING TOP 

SOCIOAMBIENTAL 

PREMIAÇÃO 
  2018 



SOBRE ADVB-PA 

Fundada em março de 1974, a Associação dos Dirigentes de Marketing e Vendas do 
Brasil-Estado do Pará (ADVB-PA) é filiada à Confederação Latino-Americana de 
Associações de Dirigentes de Marketing, ao SMEI International Associations, à 
Associação Brasileira de Marketing e à Federação Nacional das Associações dos 
Dirigentes de Marketing e Vendas do Brasil (Fenadvb). 
 
Com 43 anos de atuação no Pará, a ADVB vem colaborando ao longo dos anos com as 
iniciativas empresariais e tem como pilares o conhecimento, reconhecimento e 
relacionamento, atuando como geradora e disseminadora de conhecimento e práticas 
de mercado em marketing e vendas.  
 
A ADVB realiza anualmente visitas empresariais, happy hours empresarias, palestras de 
negócios, cursos, além de apoiar as iniciativas empresariais de seus associados, 
fortalecendo seus negócios.  



A SUA PODER SER 
A PROXIMA 



APRESENTE SEU 
CASE DE SUCESSO   

 MERCADO 



SOBRE A 
PREMIAÇÃO 

Visando a valorização e reconhecimento das melhores estratégias 
publicitárias do mercado paraense, a ADVB-PA realiza tradicionalmente a 
entrega dos prêmios Top de Marketing e Top Socioambiental aos melhores 
cases produzidos pelas agências de publicidade e comunicação. 
 
O prêmio Top de Marketing, que está na 25ª edição, consagra as empresas 
que se destacaram em seus segmentos, utilizando estratégias e ferramentas 
de marketing para a divulgação de seus produtos e serviços. 
 
O prêmio Top Socioambiental, que está na 7ª edição, visa evidenciar as 
organizações que demonstram na prática, uma efetiva preocupação com o 
desenvolvimento social, cultural e ambiental do Estado. 
 



TOP DE MARKETING 

• 25 anos de premiação 

• Mais de 200 empresas 
premiadas 

TOP SOCIOAMBIENTAL 

• 7 anos de premiação  

• Mais de 80 empresas 
premiadas 



COMO PARTICIPAR 

As empresas interessadas em participar apresentando os seus Cases de sucesso das 
melhores práticas de Marketing  e Socioambientais , as mesmas devem fazer as inscrições 
pelo e-mail secretaria@advbpa.com.br 
 
Taxa de inscrição para sócios – R$1.200.  
 
Taxa de inscrição para não-sócios – R$1.500. 
 
No escritório da ADVB-PA estão disponíveis os regulamentos completos das premiações. 
 
Em caso da empresa ser selecionada entre as ganhadoras dos TOP´s, deve então ser 
repassado o valor de R$12.000, para ADVB, o qual é revertido para festa de premiação. 
 
As empresas premiadas apresentam um vídeo de 2m com o seu case ganhador do troféu. 

mailto:secretaria@advbpa.com.br


PRAZOS 

17/01 

DATA LIMITE DAS  
INSCRIÇÕES 

25/01 DATA 
LIMITE DA 

ENTREGA DOS 
CASES PARA 
AVALAIAÇÃO 

05/02 
RESULTADO DOS 

CASES 
PREMIADOS  

20/02 ENTREGA 
DOS VTS PARA 

SEREM 
APRENSENTADOS 

NA FESTA 

26/02 FESTA DA 
PREMIAÇÃO  



FESTA DE 
ENTREGA DA 

PRIEMAÇÃO E 
APRESENTAÇÃO 

DOS CASES 

TOP DE MARKETING E  TOP SOCIOAMBIENTAL 



ANOS ANTERIORES 
DE PREMIAÇÃO 

TOP DE MARKETING E TOP SOCIOAMBIENTAL 



PATROCINADORES 
ATUAIS DA ADVB 


