
                 

                                                      

 

PRÊMIO TOTALL DE COMUNICAÇÃO 2016 
 
O I Prêmio Totall de Comunicação 2016 vai homenagear profissionais da área de comunicação 
em diversos setores. 
 
Objetivo:  
Fortalecer a comunicação por meio do reconhecimento e da divulgação de esforços e de 
iniciativas na área da comunicação. 
 
O Prêmio: 
O Prêmio Totall de Comunicação 2016 será realizado em única etapa, e nesta edição, podem 
concorrer apenas os profissionais da área de comunicação. A cerimonia de premiação fica 
previamente marcada para o 17 de Dezembro de 2016, com inicio às 20h, no Teatro Trianon.   
 
Quem pode concorrer: 
Tvs, Rádios, Jornais, Sites, Agencias de Publicidade e Blogs. 
 
Critério: 
Cada empresa poderá inscrever um (01) profissional em cada categoria. 
Ressaltando que: Os Blogs “vinculados” a jornais deveram ter sua indicação feita pela empresa, 
na categoria moda, entretenimento e notícia. 
 
Os Blogs “não vinculados” a empresas e Sites interessados farão suas inscrições 
individualmente, nas categorias correspondentes. 
 
Na categoria melhor Campanha Publicitária (Agências de Publicidade) fica determinado que o 
julgamento será realizado por produto veiculado, que pode ser: vídeo ou material impresso, 
como revistas , folders e ou Outdoors.  
 
Julgamento: 
A votação será “On Line” através do site da Totall Comunicação.  
 
Categorias de Premiação: 
Serão quatorze (14) categorias que compõem o Prêmio Totall de Comunicação 2016: 
 

 Melhor Apresentador de Telejornais 

 Melhor Apresentador Esportivo de Tv 

 Melhor Repórter Cinematográfico 

 Melhor Apresentador de Programas de Entretenimento 

 Melhor programa Jornalístico de TV 

 Melhor programa Jornalístico de Rádio 

 Melhor Site de Notícias 

 Melhor Produto Veiculado de Agência de Publicitária 

 Melhor Blog de Notícias 

 Melhor Blog de Entretenimento 



 Melhor Blog de Moda 

 Melhor Repórter de Tv 

 Melhor Repórter de Rádio 

 Melhor Jornal On Line 
 
 
I. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
1. O presente Regulamento tem por finalidade estabelecer as normas relativas às condições 
para participação, inscrição, critérios de julgamento, categorias e premiação que regerão  o 
Prêmio Totall de Comunicação 2016. 
 
2. Poderão participar do Prêmio Totall de Comunicação 2016, Tvs, Rádios, Jornais, Blogs e 
agencias de publicidade, dentro das regras propostas por este Regulamento Geral, mediante a 
inscrição feita dentro do prazo estabelecido. 
 
3. Fica estabelecido, que os participantes do Prêmio Totall de Comunicação 2016, deverão 
fazer uma pré-inscrição no dia 09 de Agosto, às 20h, no Hotel Ramada.  
As empresas interessadas em inscrever seus profissionais devem estar presentes no 
lançamento do Prêmio Totall de Comunicação 2016, onde serão apresentados os critérios 
para participar da premiação. 
 
4. Após a pré-inscrição será disponibilizado no site da Totall Comunicação, no dia 10 de Agosto 
de 2016, a devida ficha para inscrição do profissional que vai concorrer em cada categoria.  
 
5. Nenhuma inscrição será aceita após a data estabelecida.  
 
II. INSCRIÇÃO 
 
1. Para participar do Prêmio Totall de Comunicação 2016, é preciso preencher a Ficha de 
Inscrição disponível no site da Totall Comunicação.  
 
2. Na Ficha de Inscrição serão solicitados os dados cadastrais do participante, da empresa e a 
categoria pela qual vai concorrer.  
 
3. No ato da inscrição é obrigatório que seja enviado uma foto em alta resolução do 
participante de cada categoria. O material será usado no dia da premiação. 
 
4. As inscrições poderão ser feitas a partir do dia 10 de Agosto, até a 00h do dia 31 de Agosto 
de 2016. Não serão aceitas inscrições feitas após o dia e horário determinados.  
Os participantes não poderão se inscrever em mais de uma categoria.  
 
III. PROCESSO DE PREMIAÇÃO 
 
1. O processo de julgamento e premiação do Prêmio Totall de Comunicação 2016 envolverá 5 
(cinco) etapas sequenciais: 
 
a) 1ª Etapa: Avaliação das inscrições dos participantes 
b) 2ª Etapa: Divulgação dos nomes dos participantes no site  
c) 3ª Etapa: Votação no site do dia 12/09/2016 a 30/11/2016  
d) 4ª Etapa: Verificação dos nomes dos ganhadores 
e) 5ª Etapa: Cerimônia de Premiação 
 
IV. VOTAÇÃO 
 
1. Fica estabelecido pela organização do evento que não caberão eventuais questionamentos 
em relação ao Prêmio Totall de Comunicação 2016. Visto que, a premiação tem a única e 
exclusiva intenção de homenagear profissionais da área de comunicação. 
 
 



 
V. PREMIAÇÃO 
 
1. A divulgação dos nomes dos ganhadores em todas as categorias do Prêmio Totall de 
Comunicação 2016, será feita no dia da cerimonia de premiação. 
 
2. Todos os Vencedores receberão o troféu Prêmio Totall de Comunicação 2016.  
 
VI. TRAJE: 
 
1. Todos os convidados participantes ou não deverão estar vestidos com Esporte Fino no dia 
da cerimonia de premiação, marcada previamente para o dia 17 de Dezembro de 2016, com 
início às 20h, no Teatro Trianon.   
 
VII. PREMIAÇÃO EXTRA  
 
Homenagem Totall Comunicação 2016. 
A Totall Comunicação, se da o direito de homenagear personalidades e ou instituições que 
foram notícia durante o ano. A escolha destes homenageados será feita sem votação aberta e 
ficará a cargo da organização do evento. 
 
VIII. FICHA DE INSCRIÇÃO  
 
Prêmio Total de Comunicação 2016 
 
Identificação: 
- Nome do profissional:  
- Empresa que trabalha: 
- Categoria a concorrer:  
- Foto do participante: 
 
Inscrição: 
- Pela Internet no site da Totall Comunicação. 

www.totallcomunicacao.com.br 

 

 


