DISCOVER THE WORLD TRAVEL AWARDS 2020
REGULAMENTO

A BTL – Bolsa Internacional de Turismo é a promotora deste concurso, este ano
na sua sexta edição. Os Discover The World Travel Awards, têm por objetivo
premiar os melhores Influenciadores Digitais em Portugal e de língua
portuguesa que se destacaram em 2019.
O concurso é aberto a participantes maiores de idade de nacionalidade
portuguesa ou residentes em Portugal. A participação é gratuita não sendo
necessário qualquer pagamento à entidade promotora.

As categorias do Prémio são as seguintes:
- Influenciador de Viagens

- Fotografia de Viagem

- Vlogue/Youtube

- Revelação

- Gastronomia & Viagens

As categorias terão diferentes critérios de avaliação, caso seja Blog ou Instagram.
Na categoria Influenciador de Viagens, caso seja Blog, os critérios de
avaliação são a qualidade dos conteúdos e o design, no caso de Instagram, os
critérios de avaliação serão a qualidade das imagens e a capacidade de inovação.
Na categoria Fotografia de Viagem, os critérios terão como base de avaliação
as caraterísticas técnicas e originalidade. Na categoria Vlogue/Youtube, os
critérios de avaliação são as caraterísticas técnicas - qualidade do som e de
imagem – e o storytelling.
No que diz respeito à categoria Revelação, será premiado o Influenciador que
pelos conteúdos e imagem seja o mais inovador na abordagem à temática das
viagens, sendo uma verdadeira fonte de inspiração.
Na categoria Gastronomia & Viagens, para Blog são avaliados conteúdos e
design e para Instagram a qualidade das imagens e originalidade.
O processo de seleção dos Vencedores dos BTL Discover the World Travel Awards
2020, terá as seguintes etapas:
1. Os influenciadores podem candidatar-se através do site btl.fil.pt, entre os
dias 6 e 25 de fevereiro, indicando a categoria a que se candidatam.
Apenas é permitida uma participação por categoria, por pessoa.
2. Após o fim das candidaturas, no dia 25 de fevereiro, o júri convidado pela
BTL nomeia, no mínimo dois até um máximo de 3, em cada categoria a
concurso;
3. Caso o promotor considere não existir qualidade para os critérios de
seleção nos Influenciadores apresentados a concurso para uma categoria,
essa categoria poderá ser excluída do concurso.
4. A votação online para Influenciador de Viagens, decorre no
site btl.fil.pt, entre os dias 28 de Fevereiro e 10 de Março;
5. Um júri constituído por personalidades das áreas do jornalismo e
conteúdos digitais irá deliberar os vencedores dos Prémios;
6. Os membros do Júri deverão abster-se de opinar e de votar sempre que
em causa estejam empresas onde tenham interesses diretos;

Votação Online
1. Para validar o voto é exigida a introdução do e-mail.
2. A BTL reserva-se ao direito de anular votos suspeitos, baseando-se para tal no
registo de e-mail.

3.

Serão apurados 6 vencedores, um por categoria. Assim o influenciador (por
categoria) mais votado pelo publico será o vencedor.

Sobre o Júri
O Júri é constituído por um conjunto de personalidades ligadas ao jornalismo de
viagens e conteúdos digitais assim como ao sector do Turismo e é convidado pela
BTL. As decisões do Júri são soberanas, efetuadas por maioria simples. A BTL,
em caso de empate, terá voto de qualidade. Os elementos do Júri estão
impedidos de votar ou influenciar a votação quando em causa estão
Influenciadores ou empresas em que são proprietários ou em que tenham
interesses diretos.

Paula Machado – Turismo de Macau, coordenadora do turismo de
Macau em Portugal
Sara Cardoso – FLIXBUS, PR Manager Portugal
Dália Palma – Gestora da BTL
Vanda Jorge – Jornalista e CoolHunter
João Oliveira – Jornalista de Viagens

Prémios
1. São eleitos finalistas até três Influenciadores selecionados pelo júri por
categoria
2. Os vencedores serão eleitos pelo público.
3. Os candidatos eleitos em cada categoria recebem o selo digital Nomeado
BTL Discover The World Travel Awards 2020.
4. Os vencedores recebem o selo digital Vencedor BTL Discover The World
Travel Awards 2020, certificado e troféu.

Categorias de prémios:
1 º prémio, a atribuir ao Influenciador mais votado pelo público (de entre todas
as categorias)

Uma viagem a Macau durante uma semana. Inclui passagens aéreas, cinco
noites com pequeno-almoço e transfer se necessário entre HKIA e Macau, em
data a definir pela organização*
2º Prémio, é atribuído ao Influenciador de cada categoria mais votado pelo
público. (excluindo o Influenciador a quem será atribuído o 1º prémio)
Oferta de 1 passe Interflix (valor 99€) para o vencedor+ um acompanhante
3º Prémio – 1 KIT viajante FLIXBUS
Atribuído aos 3 selecionados do júri por cada categoria

Selo Digital e Divulgação do Concurso
1. Serão disponibilizados a todos os nomeados um selo digital de votação
para ser aplicado na plataforma nomeada para a categoria,
acompanhado de um link (URL / endereço eletrónico) com os parâmetros
para a votação.
2. Os candidatos nomeados deverão utilizar o selo correspondente, bem
como o link com os parâmetros que direcionem o eleitor para a página
da plataforma (blogue, instagram ou youtube) que receberá o voto.
3. Todos os concorrentes, quando realizarem publicações nas suas redes
sociais, no âmbito da sua participação nos Discover the World Travel
Awards, devem colocar os seguintes hastags:
#discovertheworldtravelawards
#btl2020
#turismodemacau
#flixbus

1. Além do selo, os candidatos ao prémio poderão criar as suas próprias
campanhas, com vídeos e posts solicitando o voto dos eleitores. O
conteúdo dos vídeos e dos posts das campanhas criadas pelos
participantes são de inteira responsabilidade de seus autores.
2. A BTL irá divulgar os nomeados e vencedores do concurso, através do
seu site, facebook e dos media.

Atribuição dos Prémios

A BTL irá realizar um evento de atribuição de prémios, no dia
sábado, no pavilhão 4 da BTL. *horário e local a anunciar

14 de março,

A BTL reserva-se o direito de alterar este regulamento a qualquer momento de
forma a garantir os objetivos deste concurso. Qualquer alteração será
prontamente publicada.
Qualquer dúvida, necessidade de informação ou esclarecimentos sobre os BTL
Discover the Word Travel Awards 2020 pode ser solicitada através do e-mail:
btl@ccl.fil.pt

(*) o vencedor deve informar a organização, até 2 meses após a BTL, da
data preferencial para realizar a viagem.
A organização reserva-se no direito de apresentar 2 datas alternativas para
a realização da viagem.
A Viagem é válida até 31 de Dezembro de 2020.

