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Pressinbjudan till 100-wattaren – Sveriges enda tävling för reklam
som fungerar
På 100-wattsgalan den 15 oktober – där årets vinnare presenteras – har vi ett begränsat antal platser för journalister. Deadline
för anmälan är fredag 10 oktober.

Bildkollaget visar alla 50 nominerade case till 100-wattaren 2014

När?
Onsdag 15 oktober 2014. 
Fördrink från kl. 18.30. Gala och prisutdelning från kl. 19.45 till cirka 22.00.
Detaljerat körschema delas ut i pressmappen till alla närvarande journalister.

Anmälan?
Pressanmälan senast fredag 10 oktober via denna länk.
Som företag i anmälan skriver du ”PRESS/(namnet på din arbetsgivare alt. frilans)”
Skicka även ett mejl till presskontakt: erik.huss@annons.se
OBS! Begränsat antal platser. Först till kvarn gäller…

Var?
Cirkus, Djurgårdsslätten 43–45, Djurgården (mitt emot Gröna Lund), Stockholm. 
Hitta hit!

Vad erbjuds ackrediterade journalister på plats?

Plats vid ett pressbord nära scenen
Mat och dryck hela kvällen
Wifi (lösenord finns i pressmappen)
Detaljerat körschema för hela galan: Alla programpunkter, när exakt respektive pris delas ut etc.
Vår pressfotograf tillhandahåller foton fortlöpande under kvällen.
Annonsörer och byråer finns tillgängliga för intervjuer på plats.



Under kvällen kör vi Reklampodden där vinnarna och konferenciererna intervjuas.

Vad händer under kvällen?
Konferencierer under kvällen är radio- och tv-profilerna Brita Zackari och Kalle Zackari Wahlström. Mer information om konferenciererna finns
under ”Tidigare pressutskick” nedan. Under kvällen kommer totalt 18 priser att delas ut – varav sex 100-wattsvinnare – inom kategorierna
Konsument, Producent, Ideellt, Smart, Internationellt och Långsiktigt. Hela listan över de totalt 50 nominerade bidragen bifogas som
PDF.

Även Sveriges Kommunikationsbyråers Bengt Hanser-stipendium delas ut till den som under 2014 har ”…uppmuntrat opinionsbildande
insatser som belyser och hävdar marknadskommunikationens roll i näringsliv och samhälle”. 2013 gick detta pris till jämställdhetsprojektet Hall
of Femmes. Hela listan över tidigare pristagare finns på Sveriges Kommunikationsbyråers webbplats.

Dessutom kommer överraskningar att ske under kvällen...

Anmälan?
Pressanmälan senast fredag 10 oktober via denna länk.
Som företag i anmälan skriver du ”PRESS/(namnet på din arbetsgivare alt. frilans)”
Skicka även ett mejl till presskontakt: erik.huss@annons.se

OBS! Begränsat antal platser. Först till kvarn gäller…

Välkomna!

Mer information
Tävlingen: www.100wattaren.com
Bengt Hanser-stipendiet: www.komm.se/fakta/bengt-hanser-stipendiet

Tidigare pressutskick om årets 100-wattare
Tv-par leder 100-wattsgalan 2014

Tv-kock lagar maten på 100-wattsgalan

IKEA i topp bland de nominerade annonsörerna i 100-wattaren 2014

Forsman & Bodenfors i topp bland de nominerade byråerna i 100-wattaren

Upplevelsebaserade case sticker ut bland årets 50 nominerade i reklamtävlingen 100-wattaren

Stockholms Centralstation värd för 100-wattarens nomineringsvernissage

Juryn som ska avgöra 100-wattaren 2014 presenteras idag

100-wattaren 2014 – save the dates!

Bilaga: Hela nomineringslistan 2014 (pdf)

Kontaktpersoner för 100-wattaren 2014
Pressanmälan: 
Erik Huss, pressansvarig, Sveriges Annonsörer, 08-545 252 34, 0725-66 15 70, erik.huss@annons.se

Om 100-wattaren: 
Dennis W Larsson, event- & utbildningschef på Sveriges Annonsörer, 0705-91 11 19, dennis.larsson@annons.se

100-wattaren är reklamtävlingen som har arrangerats varje år sedan 1990. 100-wattaren belönar reklam som fungerar, det vill säga reklam
som gett bevisad effekt genom hög kreativitet. Reklamens syfte ska vara väl definierat och resultatet mätt. För att kvalificera till 100-wattaren
måste de tävlande visa att deras kommunikation har gjort skillnad. Den som hittar smartast sätt att uppnå rätt resultat vinner. Tävlingen har
sex kategorier: Konsument, Producent, Ideellt, Smart, Internationellt och Långsiktigt. 100-wattaren arrangeras av Sveriges Annonsörer och
Sveriges Kommunikationsbyråer. Läs mer på 100wattaren.com


