VEREDICTE

Membres del Jurat:
Sr. Josep Ma. Mangot, representant del Club de Màrqueting
Sr. Javier Gómez, representant del Centre Andorra Sostenible
Sra. Laia Maestre, membre del Ple de la Cambra
Sr. Joan Anton Garcia, inspector de Comerç i Consum de Govern
Sr. Pep Aguareles, cap de l’Escola d’Art del Comú d’Andorra la Vella
Sr. Marc Argensó, professor de Visual Merchandising i Aparadorisme de El Corte Inglés
i l’Institut Europeu de Disseny (IED)
Sra. Pepita López, representant de la Cambra i secretària del Jurat

D’acord amb les bases del concurs, tot recordant que el missatge fonamental ha de ser
el Nadal, el Jurat ha considerat com a qualitats bàsiques la Innovació, l’Impacte
Comercial, la Qualitat Artística, la coherència de l’aparador envers la botiga i el
Respecte pel Medi Ambient.
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APARADORS DE NADAL

PREMI AL MILLOR APARADOR DEL PRINCIPAT
COCO BIS
Av. Meritxell, 20 - Andorra la Vella
Títol:
Missatge:

Christmas Box
Viu la màgia del Nadal i endinsa't en un gran regal ple de sorpreses amb
la nostra Christmas Box.
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Comentari general:
Aparador de dimensions ben proporcionades, amb una estructura d’il·luminació
excel·lent, una composició immillorable, decoració molt original i un conjunt de suports
en alçades que és impecable. Notable planificació i estratègia de muntatge.
El color vermell domina totalment l’aparador i ens transporta directament a l’esperit de
Nadal, aconseguint un ambient càlid i festiu a la vegada. L’aparador, molt elegant, fruit
de la col·locació i la distribució molt acurada de tot el conjunt, no oblida els més
menuts, que amb els espectaculars soldadets de plom els transporta al conegut conte
de Nadal.
•

Impacte comercial: L’aparador està molt ben proporcionat i ubicat en un espai
immillorable, amb un flux de trànsit rodat i de vianants que, sens dubte, provoca
i crida l’atenció, gràcies a l’impactant color dominant a tot l’aparador i a la bona
il·luminació que té.

•

Qualitat artística: La col·locació i l’execució del muntatge és excel·lent. Es pot
apreciar una gran planificació del projecte, no tan sols en la col·locació dels
diferents mòduls i alçades sinó, també, en la distribució de la mercaderia, la
decoració i, finalment, en la idea i el concepte.

•

Innovació: En un entorn de Nadal que pot semblar molt tradicional, s’aprecia
que l’artista vol anar més enllà i té el seu punt d’innovació al voler representar,
mitjançant el motiu principal de la decoració, un conte per als més petits de la
casa, sense deixar d’exposar el seu producte sofisticat i avantguardista.

•

Aparador més sostenible: Tot el material emprat es pot reciclar i reutilitzar en
futurs muntatges, fent canvis de colors i textures, de manera que podem parlar
d’un aparador clarament sostenible.
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ACCÈSSIT
ALBERT JOVE
C/ Bra. Riberaygua, 12 – Andorra la Vella
Títol:
Missatge:

Al Pare Noël li queda molta feina!
El Pare Noël ja ha rebut a casa un munt de cartes de milions de nens
d'arreu del món.
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Comentari general:
L’aparador, que és de dimensions reduïdes, sense parets ni fons ja que comparteix
espai amb la botiga, no ha estat cap impediment per que l’artista hagi elaborat un
muntatge fantàstic i visible des de diferents punts del carrer. La il·luminació és
excel·lent i la composició immillorable. El muntatge de les cartes està molt ben
executat. Molt bona planificació i estratègia a l’hora d’elaborar la decoració de l’espai.
•

Impacte comercial: L’absència de parets i de fons ens permet veure el
muntatge de l’aparador des de molts angles, tant des de l’exterior com a
l’interior de la botiga. L’artista ha sabut treure profit de l’arquitectura cantonera
de l’establiment i, gràcies a la il·luminació i als colors clars de la decoració,
l’aparador s’aprecia des de molts metres de distància.

•

Qualitat artística: L’artista no deixa res a l’atzar. Col·loca i distribueix de
manera cautelosa i eficaç totes les cartes i aconsegueix crear un escenari molt
agradable per a grans i petits.

•

Innovació: El muntatge trenca tots els esquemes si tenim en compte el
producte tradicional que es ven a la botiga. És una creació imaginativa i
innovadora, molt ben executada, que ningú s’espera veure en un comerç
d’aquesta tipologia.

•

Aparador més sostenible: Un dels atractius principals d’aquest aparador ha
estat la realització de la seva decoració, basada en el reciclatge, la reutilització i
elaborada a partir d’un muntatge sostenible.
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PREMI A LA INNOVACIÓ
Establiments Nominats:

•
•
•

NATTURALS – C/ Callaueta, 4 - Andorra la Vella
PETIT ALBERT - Av. Príncep Benlloch, 8 - Andorra la Vella
VILADOMAT SIGNATURE – Av. Carlemany, 61-65 - Escaldes-Engordany

GUANYADOR
VILDOMAT SIGNATURE
Av. Carlemany, 61-65 – Escaldes-Engordany
Títol:
Where's Santa?
Missatge:
Nadal i la figura del Pare Noël van íntimament lligats. Santa Claus viu a
Lapònia i el volem anar a veure, el volem trobar... La història comença a Viladomat
Andorra, seguit de la Kilvil, per acabar en aquest, on hem recreat en les 5 diferents
vitrines, el punt final d’arribada. En la 1a veiem una casa; serà la del Pare Noël?, en la 2a
entrem en aquesta casa, en la 3a trobem l’habitació amb les cartes rebudes, en la 4a
entrem a l’habitació de la planificació dels viatges i, finalment, en la 5a... on és el Pare
Noël?, la butaca està buida! No hi és? ... Volem que cadascú acabi la seva història!
I al voltant de tota aquesta decoració hem organitzat un concurs per al públic

Comentari general:
Ens trobem davant d’un concepte realment innovador. L’artista ha tingut la idea
excel·lent d’unir el conjunt dels cinc aparadors que composen la botiga, cadascun amb
una decoració impecable, en una història interactiva per als vianants. Es tracta de
seguir el contingut escrit de cada escenari, per passar al següent aparador o pàgina
com si fos una sèrie de capítols, aplicant les noves tecnologies per mitjà dels codis QR,
col·locats degudament als vidres de cada aparador. D’aquesta manera, s’obté la
informació necessària per arribar a la fi d’aquest joc. Sens dubte, molt original i
innovador.
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PREMI A L’IMPACTE COMERCIAL
Establiments Nominats:

•
•
•

LDB – LITTLE BLACK DRESS – C/ Sant Salvador, 2 - Andorra la Vella
PETIT ALBERT - Av. Príncep Benlloch, 8 - Andorra la Vella
TOTLED – Antic Camí Ral, 22 - Andorra la Vella

GUANYADOR
PETIT ALBERT
Av. Príncep Benlloch, 8 - Andorra la Vella
Títol:
Missatge:

No!!! El Pare Noël s'ha equivocat!
El major desig del Yeti era rebre unes precioses sabates per passar
l'hivern, però el Pare Noël s'ha equivocat de talla i s'ha emprenyat per què
havia fet bondat durant tot l'any.

Comentari general:
Amb un muntatge divertit i molt ben realitzat, dirigit principalment al púbic més petit,
l’artista ha recreat una història amb un personatge principal, el famós Yeti, l’home de
les neus. La grandària d’aquest personatge i la seva col·locació estratègica, fa que sigui
un aparador molt visible des de molts metres de lluny i en qualsevol punt del carrer, on
tothom, sigui trànsit rodat com vianants, no hi pot passar pel davant sense girar el cap
per gaudir-ne.
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PREMI A LA QUALITAT ARTÍSTICA
Establiments Nominats:

•
•
•

BETES I FILS – Av. Verge de Canòlich, 45 - Sant Julià de Lòria
CENTRE ÒPTIC – C/ Bra. Riberaygua, 19 – Andorra la Vella
LOPTI-K – C/ Bra. Armengol, 10 - Andorra la Vella

GUANYADOR
CENTRE ÒPTIC - C/ Bra. Riberaygua, 19 – Andorra la Vella
Títol:
Missatge:

Ho-Ho-Ho
Trosset a trosset formem una il·lusió.

Comentari general:
Aparador de petites dimensions on es constata una decoració perfectament distribuïda i
col·locada. El seu punt fort i més vistós és el quadre del Pare Noël on podem apreciar
la mà de l’artista, que l’ha realitzat amb petits trossets d’imatges, retallats a mà i
col·locats estratègicament, creant, de manera espectacular, la cara del Pare Noël. Sens
dubte, una qualitat i aptituds artístiques fabuloses.
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PREMI A L’APARADOR MÉS SOSTENIBLE
Establiments Nominats:

•
•
•

BIBLIOTECA DEL PAS – Av. Consell General, s/n (Poliesportiu) – Pas de la Casa
FARMÀCIA MARGALEF - Av. del Pessebre, 24 – Escaldes-Engordany
SAFARI ILLA – Illa Carlemany, planta baixa – Escaldes-Engordany

GUANYADOR
SAFARI ILLA – Illa Carlemany, planta baixa – Escaldes-Engordany
Títol:
Missatge:

El Nadal és un Safari
Hem creat el nostre arbre amb les bosses Safari i els detalls decoratius de
Nadal.

Comentari general:
L’aparador és una mostra de coherència i d’execució, i està pensat amb l’objectiu clar
de transmetre ambient i sensació de Nadal. Amb un element tan bàsic, però a la
vegada necessari i pràctic, com són les bosses de la mateixa botiga, han recreat un
ambient nadalenc tot respectant la sensibilitat pel medi ambient.
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AMBIENTACIÓ DE NADAL
PREMI A LA MILLOR AMBIENTACIÓ DE NADAL
CENTRE COMERCIAL ILLA CARLEMANY
Av. Carlemany, 70 - Escaldes-Engordany
Títol:
Missatge:

El Nadal al centre d’Andorra
---

Comentari general:
Gran decoració, pensada fins al mínim detall, que fa que quan s’entra al centre
comercial se’ns escapi una gran exclamació. L’objecte principal és un gegantesc arbre
de Nadal, col·locat en un lloc estratègic i que fa les delícies dels milers de nens que
l’observen amb il·lusió. Molt encertada la decoració amb els ossos que el fan realment
espectacular. A tot això s’uneix la caiguda de la il·luminació que aconsegueix que
esdevingui, tot plegat, un ambient càlid i festiu.
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ACCÈSSIT
HOTEL ESQUÍ PLAZA
Ctra. General, s/n - Canillo
Títol:
Missatge:

La màgia del Nadal a l’Hotel Esquí Plaza
---

Comentari general:
Només entrar dins l’establiment, ens trobem mil racons, repartits per tot arreu,
ambientats amb coherència, molt bon gust, i amb un estil rústic i tradicional que ens
transmet una sensació d’acollida i de benestar.
Tots els detalls estan col·locats estratègicament perquè el visitant tingui ganes de
passejar-se per tot l’establiment. Tot plegat, ens convida a endinsar-nos en un ambient
espectacularment nadalenc.
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PREMI A LA MILLOR AMBIENTACIÓ DE NADAL D’ANDORRA LA VELLA
HOTEL PLAZA
C/ Maria Pla, 19-21 - Andorra la Vella
Títol:
Missatge:

La màgia del Nadal a l’Hotel Plaza
---

Comentari general:
Dins d’un espai obert i de dimensions generoses, trobem un ambient festiu format per
petits raconets, rigorosament escollits, decorats d’una forma molt acurada, i amb molt
d’estil i coherència. En arribar el centre del saló, la vista marxa inevitablement cap al
sostre, on ens perdem observant cada una de les baranes, decorades de manera
elegant i majestuosa, formant tot plegat un ambient de Nadal espectacular.
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