Arrenca la XIII Edició dels GoliADs UAO CEU Awards, que
rendirà tribut a Queen

•

Els estudiants de Publicitat i Relacions Públiques de la UAO CEU premien
les millors campanyes i iniciatives dels professionals de la comunicació
Barcelona, 11 de marzo de 2019

GoliADs UAO CEU Awards, el Festival de Comunicació i
Publicitat organitzat pels estudiants de la Universitat Abat Oliba
CEU, celebra aquest any la seva tretzena edició rendint tribut al
llegendari grup de rock Queen. La gala i el lliurament de premis
tindrà lloc el dijous 16 de maig a les 21h en la universitat.
Els ADvids transformaran l’universitat en un festival dels 80’s, del qual Queen serà cap de cartell. La
música del grup, així com el seu imaginari, embolicaran l'Aula Magna durant la nit més llegendària de
l'any. En els GoliADs, els estudiants de Publicitat i Relacions Públiques premiaran aquelles iniciatives i
campanyes més innovadores, creatives i arriscades del sector. S'atorgaran vuit premis d'elecció directa,
entre els quals es troben: un GoliAD a la Trajectòria Professional, un GoliAD d'Honor i GoliADs a les
Millors Iniciatives de Premsa, Ràdio i Televisió. També es premiarà al Millor Presentador, al Millor
Influencer i a la Millor proposta en Innovació i Creativitat. D'altra banda, les agències poden ja presentar
les seves campanyes i peces per a obtenir un GoliAD al Millor Spot, a la Millor Campaña Gráfica, a la
Millor Campaña Digital i a la Millor Campaña de Valors Humans.
Els GoliADs UAO CEU Awards
GoliADs UAO CEU Awards és un festival de Comunicació i Publicitat, organitzat pels estudiants de
Publicitat i Relacions Públiques de la Universitat Abat Oliba CEU, on es premien les millors iniciatives i
campanyes del sector. Els premis s'inspiren en la història de David contra Goliat; per a mostrar de forma
metafòrica que no sempre són els grans els que jutgen als petits. En aquest cas, els “futurs publicitaris”
(ADvids) són els qui trien les millors peces realitzades pels ja professionals del sector (GoliADs). En
edicions anteriors, personalitats com Marçal Moliné, Joaquín Lorente, Joan Campmany, Ramón Massó,
Luis de l'Olmo, Luis Bassat, El Mag Pop, Jordi Roca, Jordi Évole, Manel Fuentes, Risto Mejide, Mercedes
Milá i Iñaki Gabilondo van rebre un GoliAD. També s'han premiat iniciatives de mitjans com La Sexta,
Quatre, TV3, 8TV, RAC105, Onda Cero, La Vanguardia, National Geographic, entre altres.
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