VEREDICTE

Membres del Jurat:
Sra. Íngrid Landero, representant del Club de Màrqueting
Sr. Francesc Molist, representant d’Andorra Sostenible
Sra. Laia Maestre, membre del Ple de la Cambra
Sr. Joan Anton Garcia, inspector de Comerç i Consum de Govern
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 l’Originalitat, l’Impacte
Comercial, la Qualitat Artística, la coherència de l’aparador envers la botiga i el
Respecte pel Medi Ambient.

1

APARADORS DE NADAL

PREMI AL MILLOR APARADOR DEL PRINCIPAT
LOPTI-K
C/ Bra. Armengol, 10 - Andorra la Vella
Títol:
Missatge:

El Nadal com a casa
Caixes de llum amb escenes quotidianes que representen el caliu de la
família a casa. Volem que aquest Nadal feu d'Andorra casa vostra.
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Comentari general:
Aparador de dimensions generoses, de configuració rectangular, amb una il·luminació i
composició excel·lent. La decoració és un muntatge, amb llum incorporada, totalment
fet a mà per l’artista. Els complements i les decoracions estan distribuïts amb
coherència. Molt bona planificació i estratègia de muntatge.
El color clar, amb el contrast de les formes i els colors dels plafons il·luminats, domina
l’aparador i aquest efecte genera molta curiositat i transmet un ambient de Nadal molt
atraient. L’aparador és visible des de molts metres de distància.


Impacte comercial: L’aparador està molt ben ubicat, en un carrer immillorable,
amb un important flux de trànsit rodat i de vianants, i gràcies a la seva
il·luminació imponent, provoca la curiositat dels clients i crida l’atenció de
tothom que passa pel davant.



Qualitat artística: L’execució i la col·locació del muntatge és excel·lent. Es pot
apreciar una gran planificació del projecte. El gran muntatge dels plafons
il·luminats i els dibuixos que es poden apreciar, realitzats per l’artista, confirmen
que es tracta d’una feina feta a mà, molt curosa i amb molta habilitat.



Originalitat: Ens trobem amb un espai obert, on no és fàcil muntar un escenari
a causa de les seves grans dimensions. El fet de col·locar unes estructures de
mides considerables, i el joc que dona la llum a l’hora de ressaltar els dibuixos
de Nadal, fan que sigui un aparador diferent i molt original.



Aparador més sostenible: És un escenari que pot ser reciclat en diferents
campanyes de publicitat, ja que el sistema d’il·luminació dona joc a poder posar
altres dibuixos i/o escenes, i aprofitar el muntatge per a altres temporades.
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ACCÈSSIT
COCO BIS
Av. Meritxell, 20 - Andorra la Vella
Títol:
Missatge:

Christmas Countdown
---
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Comentari general:
Aparador ben proporcionat, d’un sol ambient i amb una il·luminació excel·lent. La
composició és impecable i l’estructura del muntatge molt equilibrada, amb les
proporcions molt ben escollides.
El gran reclam d’aquest escenari és que es tracta d’un calendari d’advent, i per tant,
cada dia l’aparador canvia i presenta una novetat. El fet que l’aparador sigui diferent
atreu l’interès del vianant, que té curiositat per saber què hi haurà al dia següent, i els
convida a tornar a apropar-se. El factor sorpresa juga un paper important.


Impacte comercial: La il·luminació i el joc de colors són excel·lents. La netedat
de l’escenari i els colors emprats fan que l’aparador tingui un gran impacte visual
des de molts metres de distància.



Qualitat artística: El treball ha estat ben planificat. Molt bona feina d’execució,
en què no hi falta cap detall. Els colors han estat molt ben escollits i el producte
s’ha exposat amb coherència.



Originalitat: L’originalitat d’aquest aparador recau en la interactivitat que es
crea amb el client, gràcies al factor sorpresa del calendari d’advent, que
aconsegueix augmentar l’atracció del client i el seu interès per veure com canvia
cada dia.



Aparador més sostenible:
propers escenaris.

El mobiliari emprat és fàcilment reciclable per a

5

PREMI A L’ORIGINALITAT
Establiments Nominats:





CALÇATS ALBERT – C/ Bra. Riberaygua, 11 - Andorra la Vella
COCO BIS – Av. Meritxell, 20 - Andorra la Vella
LOPTI-K – C/ Bra. Armengol, 10 – Andorra la Vella

GUANYADOR
CALÇATS ALBERT
C/ Bra. Riberaygua, 11 - Andorra la Vella
Títol:
Nadal solidari
Missatge:
Hem creat un arbre de Nadal amb les sabates velles de moltes persones,
simbolitzant així la solidaritat que caracteritza aquestes festes

Comentari general:
Dins l’estructura d’un aparador obert, l’artista ha creat un arbre de Nadal molt
impactant. Ens deixa gratament sorpresos per l’originalitat en la seva creació. Un
aparador sostenible que fa partícips als clients i amics que han col·laborat portant les
seves sabates velles. Qui no té curiositat en anar a veure la seva sabata? Certament,
molt original.
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PREMI A L’IMPACTE COMERCIAL
Establiments Nominats:





GRANS MAGATZEMS PYRÉNÉES – Av. Meritxell, 11 - Andorra la Vella
REY SHOES – Av. Meritxell, 47 - Andorra la Vella
ROCA & RIBES – Av. Meritxell, 118 - Andorra la Vella

GUANYADOR
ROCA & RIBES
Av. Meritxell, 118 - Andorra la Vella
Títol:
Missatge:

Sota el gel
Escenes d'ambient nadalenc a l'interior d'un iglú

Comentari general:
Gran aparador, on s’ha recreat el caliu d’una escena nadalenca en un ambient polar. La
composició de l’escenari, el muntatge decoratiu del que seria l’estructura de l’iglú i el
joc de llums LED blaves, dona molta perspectiva i una sensació de 3D, que fa que
tingui un gran impacte comercial, vist des de molts metres de distància.
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PREMI A LA QUALITAT ARTÍSTICA
Establiments Nominats:





BETES I FILS – Av. Verge de Canòlich, 45 - Sant Julià de Lòria
MULTISEGUR ASSEGURANCES – Baixada del Molí, 14 - Andorra la Vella
DECORACIÓ TEIXIDÓ – C/ Verge del Pilar, 1 - Andorra la Vella

GUANYADOR
MULTISEGUR ASSEGURANCES – Baixada del Molí, 14 – Andorra la Vella
Títol:
Missatge:

Bones festes amb art
Felicitem el Nadal amb un grafiti artístic

Comentari general:
En un tipus d’establiment en el qual el producte no es pot exposar, com és el cas d’una
companyia d’assegurances, l’artista ha optat per transmetre l’ambient de Nadal,
mitjançant una imatge que ocupa la totalitat de l’aparador. En concret, es pot apreciar
una bola de Nadal en tota la seva immensitat, de color vermell, que trenca un bloc de
gel. Són diferents missatges representats en un dibuix. El més sorprenent de tot és
que està fet a mà, i això li dona una qualitat artística indiscutible, per la seva dificultat i
bona execució.
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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
QUEVIURES LIANA – Av. de les Escoles, 8 – Escaldes-Engordany
SALON EMOTION – C/ Ciutat de Sabadell, 2 - Escaldes-Engordany

GUANYADOR
BIBLIOTECA DEL PAS – Av. Consell General, s/n (Poliesportiu) – Pas de la Casa
Títol:
Missatge:

Cartes d'esperança i d'il·lusió
---

Comentari general:
L’aparador és un muntatge clàssic d’arbre de Nadal que esdevé molt original ja que
està molt ben executat i utilitza com a material cartes i segells postals. El més
sorprenent, però, és el tipus de cartes, perquè no són cartes noves utilitzades
expressament per al muntatge, sinó que són cartes que han estat guardades des de fa
molt temps, moltes d’elles adreçades al mateix destinatari. S’intueix clarament que, un
cop desmuntat l’aparador, tornaran a ser guardades, un fet que garanteix que no hi
haurà cap tipus de residu decoratiu. És un aparador cent per cent sostenible.
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