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Turisme de Barcelona, a través del Barcelona Shopping Line,
convoca l’onzena edició dels premis Barcelona Top 10 Els Millors
Aparadors, de caràcter anual. Els Top 10 premiaran els aparadors de
Barcelona que durant l’any 2012 destaquin per la seva originalitat
i, alhora, contribueixin a transmetre al turista d’àmbit nacional i
internacional la imatge d’una Barcelona creativa i innovadora.
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Jurat

Es premiarà la imatge de la botiga projectada
a l’exterior, o intervencions que ajudin
a la promoció del comerç de la ciutat, que
destaquin pel seu caràcter i disseny innovador
i s’expressi durant l’any i molt especialment,
en l’època de Nadal. També es tindrà en
compte la comunicació i exposició que es fa a
través dels aparadors, dels esdeveniments que
organitza la ciutat i que contribueixen a la
seva projecció internacional.

Per dret propi, podran participar tots els
establiments membres del Barcelona Shopping
Line, ubicats tant en l’Eix Comercial – Turístic
per excel·lència, és a dir, en el Shopping Line
de Barcelona, com en els Eixos Comercials de
Barcelona reflectits en el fullet Shopping Map.
D’altra banda, també s’hi poden inscriure les
botigues que ho considerin oportú, siguin o no
membres del Barcelona Shopping Line, així
com totes aquelles intervencions que ajudin
a la promoció del comerç de la ciutat.

La data de presentació serà fins al dia 31 de
gener del 2013.

El Jurat tindrà en compte, a l’hora d’escollir
els premiats, a més del seu esperit comercial,
els atributs següents: creativitat, innovació,
elements diferencials, signes d’identitat,
originalitat, i també allò que es coneix com a
discrepància innovadora o creativa i que forma
part del disseny propi de la ciutat de Barcelona.
El Jurat podrà declarar un o varis premis deserts.

Per poder ser premiat, caldrà que l’establiment
manifesti la seva voluntat de participació o
bé, qualsevol membre del Jurat o Turisme de
Barcelona, a través del Barcelona Shopping
Line, faci una proposta de candidats a ser
premiats.

Inscripció

Per participar-hi, cal omplir el formulari adjunt
i lliurar-lo a l’Oficina del Barcelona Shopping
Line, a la següent adreça:
Turisme de Barcelona
Oficina Barcelona Shopping Line
Passatge de la Concepció, 7-9
08008 Barcelona

Premis

El jurat estarà format per:

El Jurat atorgarà un màxim de 10 premis. A
més de les candidatures presentades, cada
membre del Jurat podrà presentar lliurement
les candidatures que cregui oportunes.
Els premis seran els següents:

Premi especial a una persona o entitat, per la
seva trajectòria en el món del comerç i que hagi
contribuït a la projecció de Barcelona com a
ciutat de Shopping.
Premi a la millor imatge de la botiga projectada
a l’exterior de l’Eix Shopping Line.
8 premis a la millor imatge d’establiments
projectada a l’exterior, o intervencions que
ajudin a la promoció del comerç de la ciutat.
Els guanyadors seran guardonats amb el trofeu
Top 10 i es beneficiaran de la repercussió
que generi l’acte de lliurament als mitjans de
comunicació, valorada aproximadament en
100.000 ¤.
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