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ÅRETS BRØL 2015
– så er der åbnet for indsendelse af bidrag
Der er nu åbnet for indsendelse af bidrag til ÅRETS BRØL
2015 – regionens største temperaturmåling af virkningsfuld,
kreativ og veludført markedsføring.

Frem til torsdag 16. april 2015 kl. 23.59 kan reklamebureauer,
selvstændige kreative, producenter, annoncører mv. indsende
bidrag og være med i kampen om ÅRETS BRØL i 21
kategorier.

Kategorier
Der konkurreres i år i 20 kategorier introduceret i 2014 samt i
Public Relations. Og også i år har juryen mulighed for at uddele
en Grand Prix som en særlig anerkendelse af årets fremmeste
arbejde. Se alle kategorierne på www.åretsbrøl.dk/Indhold/
Konkurrencen/Kategorierne.
Jury
Bidrag indsendt til ÅRETS BRØL 2015 bedømmes af en
stærk fagjury, der for tredje år i træk ledes af Thomas
Hoﬀmann, kreativ direktør og indehaver af &Co. Se de øvrige
jurymedlemmer på www.åretsbrøl.dk/Indhold/Konkurrencen/
Juryen.
ÅRETS BRØL er etableret af Erhverv
Norddanmark i 2012. Konkurrencen
og prisfesten
blev gennemført første gang i 2013.
Anden udgave fulgte i 2014 - og

Retningslinjer
Bidrag til ÅRETS BRØL 2015 skal være produceret i
Nordjylland – kunden må gerne være alle andre steder fra, men
reklamebureauet, teamet, producenten eller den, der på anden
måde bærer ansvaret for bidragets udformning, skal være fra
regionen. Bidrag skal være indrykket eller lanceret inden for
perioden 16. april 2014 til 16. april 2015. Og for hvert indsendt
bidrag betaler indsenderen 500 kr. ekskl. moms – efter
deadline. Se de øvrige retningslinjer for konkurrencen her:
www.åretsbrøl.dk/Indhold/Konkurrencen/Retningslinjerne.
Støtter
ÅRETS BRØL, der arrangeres af Erhverv Norddanmark, kan
ikke realiseres uden støtte fra gode samarbejdspartnere.
Foreløbig har disse meldt sig i kredsen bag arrangementet i

2015: Danske Bank, DiaPhoni, Huge Lawn - Miracle
Apps, leogriﬃn.dk, NORDJYSKE Medier, steen-bjerre.dk
og TV2/Danmark.

Vær med!
Vi håber, at også du vil være med til at gøre 2015-udgaven af
ÅRETS BRØL til en succes. Begynd med at registrere dig på
www.åretsbrøl.dk – så kan du vende tilbage, oprette bidrag,
rette til, tilføje flere bidrag og vedhæfte dokumentation helt
frem til konkurrencens deadline. Og du betaler kun for de
bidrag, du måtte have indsendt endeligt på det tidspunkt.

