Regulamento
MELHOR STAND BTL 2017 – CATEGORIA PÚBLICO,
PROFISSIONAL E MENÇÔES HONROSAS ( facultativo)
I – DESIGNAÇÃO:
A BTL 2017 atribui um prémio para o melhor stand na categoria público e
profissional que se destina a eleger o stand que melhor cumpriu os requisitos deste
regulamento segundo os critérios III abaixo definidos.
O júri é soberano para atribuir uma menção honrosa nacional e /ou internacional.

II – PROCESSO:
O processo de apuramento dos vencedores do melhor stand terá as seguintes
etapas:
1. O júri convidado pela BTL a eleger o melhor stand de público nomeia, no
mínimo três membros do conjunto para a eleição.
2. A votação do melhor stand de público decorre durante a BTL 2017, depois
das 18 horas do dia 17 de Março e até ao encerramento da BTL, a 19 de
Março.
3. O júri elegerá o melhor stand na categoria profissional e público, com base
nos critérios definidos no ponto III e posteriormente será conhecido o
vencedor em cerimónia a realizar.

III- CRITÉRIOS:
Serão avaliados os stands segundo os seguintes critérios:

1. Decoração do stand;
2. Animação do stand, e
3. Promoções.

Ficam excluídos de avaliação e, consequentemente, da aplicabilidade do presente
regulamento as designadas participações coletivas. Entende-se por participações
coletivas os stands que agreguem mais do que uma entidade participante.

IV - Júri
O júri é constituído por um conjunto ímpar de membros convidados pela BTL. As
decisões do júri são soberanas, efetuadas por maioria simples. Os elementos do júri
estão impedidos de votar ou influenciar a votação quando em causa estejam
empresas em que são proprietários ou em que tenham interesses diretos.

V - Atribuição dos Prémios
1. A BTL irá divulgar os vencedores do concurso no site oficial, no facebook e
nos seus parceiros de media.
2. A entrega dos prémios dos vencedores dos melhores stands da BTL 2017
acontecerá em cerimónia a realizar posteriormente.

Qualquer dúvida ou necessidade de informação/esclarecimento sobre o Melhor
Stand BTL 2016, poderá ser solicitada através dos seguintes contactos:
julia.r.almeida@ccl.fil.pt

Tel: 218921510

