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1. BRANDING

2. PRINT

CATEGORÍA Y SUBCATEGORÍAS

1A  Logotipo 

1B  Identidade Básica de Marca Nova
Deve incluir: logotipo e 3 aplicações reais como 
máximo. As
aplicações podem ser: papelaria, folhetos, cartazes,
embalagens, merchandising, páginas web, etc.

1C  Identidade de Extensa Marca Nova
Deve incluir: Logotipo e 5 a 10 aplicações reais.
As aplicações podem ser: papelaria, folhetos, 
cartazes, embalagens, merchandising, páginas web, 
etc.

1D  Rebranding / Revitalização de Marca Existente
O antes e o depois de uma marca.
Deve incluir: Logotipos (velho e novo) e de 3 a 10 
aplicações reais. As aplicações podem ser: papelaria, 
folhetos, cartazes, embalagens, merchandising, 
páginas web, etc.

2A Cartaz
Cartaz ou série de cartazes
Deve incluir cartazes unicamente impressos

2B  Catálogo/Brochura
Folheto ou catálogo corporativo, institucional ou de 
evento cultural

2C Design de Cardápio
Cardápio ou séries de cardápios de Restaurante/Café 
/ Bar
Pode incluir: carta de vinhos, cardápio de pratos, 
cardápio de sobremesas, etc.

1E  Sinalização 
Signos e símbolos para guiar.
Deve incluir:  5 a 10 aplicações reais.

1F  Environmental Graphics
Intervenção gráfica aplicada a espaços interiores 
ou exteriores aplicando a identidade visual, a 
comunicação e o fluxo da informação.
Deve incluir: 5 a 10 aplicações reais

1G  Projeto Pessoal
De iniciativa própria, que não tenha sido 
encomendado por cliente.
Pode ser um projeto conceitual, não produzido ou 
impresso.

2D Promocional
Flyer/folheto/calendário/convites, etc

2E  Projeto Pessoal
De iniciativa própria, que não tenha sido encomendado por 
cliente.
Pode ser projeto conceitual não produzido ou impresso.

- De 5 a 10 imagens.
- Formato JPG, PNG ou GIF.
- Tamanho máximo de cada imagem 2000 px.
- Peso máximo de cada imagem 4MB.

- De 5 a 10 imagens.
- Formato JPG, PNG ou GIF.
- Tamanho máximo de cada imagem 2000 px.
- Peso máximo de cada imagem 4MB.
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3. EDITORIAL

4. PACKAGING

CATEGORÍA Y SUBCATEGORÍAS

3A  Jornal: Edição Completa
Novo design ou redesign do jornal.
Deve incluir capa, páginas internas, seções, artigos.

3B  Revista: Edição Completa
Novo design ou redesign da revista.
Deve incluir capa, páginas internas, seções, artigos.

3C  Capa de Livro/ Revista
Design de capa ou series para livro ou revista.

3D  Spread de Revista
Design da seção ou página dupla de revista

3E  Livro Completo
Novo design ou redesign de livro ou série de livros
Deve incluir: capa, contracapa, páginas internas

3F  Publicação corporativa
Anuários, publicações in-house, publicações 
comemorativas, etc

4A  Alimentos
Comida fresca, embalada ou congelada
Carne, vegetais, frutas, cereais.
Petiscos, manteigas, queijos, frios, óleos e vinagres, 
temperos, farinhas, massas, pães, panetones, bolachas, 
chocolates, balas, sorvetes, doces, molhos.

4B  Bebidas No alcohólicas
Água, refrigerantes, sucos, chã, café, energéticos, leite, 
iogurtes

4C  Vinos y Espumantes

4D  Cervezas

4E  Bebidas Destiladas

3G  Fanzine e fotolivros
Design de Fanzine e fotolivros de tiragem curta

3H  Revista online
Versão digital de revista ou publicação editorial existente
Deve incluir referência da publicação impressa

3I    Projeto Pessoal
De iniciativa própria, que não tenha sido encomendado 
pelo cliente
Pode ser um projeto conceitual, não produzido ou 
impresso.

Rum, Vodca, Gim, Cachaça, Tequila, Mezcal, Pisco, Uísque, 
Vermute, Conhaque

4F  Saúde / Maquiagem / Fragrâncias / Moda 

4G  Embalagem Individual
Rótulo, sacola de compras, áudio, vídeo, software,
edição limitada de embalagem de todas as 
categorias, etc.

4H  Projeto Pessoal
De iniciativa própria, que não tenha sido encomendado 
pelo cliente
Pode ser um projeto conceitual, não produzido ou 
impresso.

- De 5 a 10 imagens.
- Formato JPG, PNG ou GIF.
- Tamanho máximo de cada imagem 2000 px.
- Peso máximo de cada imagem 4MB.

- De 5 a 10 imagens.
- Formato JPG, PNG ou GIF.
- Tamanho máximo de cada imagem 2000 px.
- Peso máximo de cada imagem 4MB.
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5. ILUSTRAÇÃO

6. TIPOGRAFIA

CATEGORÍA Y SUBCATEGORÍAS

5A  Ilustração Editorial
Ilustração ou série de ilustrações para revista ou 
jornal.

5B  Ilustração para livro
Ilustração ou série de ilustrações para capa ou miolo 
de livro.

5C  Ilustração publicitaria
Ilustração realizada com o objetivo de acompanhar 
uma marca ou campanha publicitária.

5D  Projeto Pessoal
De iniciativa própria, que não tenha sido 
encomendado pelo cliente. Pode ser um projeto 
conceitual, não produzido ou impresso.

6A  Design de Fonte Tipográfica
Alfabeto completo

6B  Lettering
Lettering aplicado em um projeto

6C  Caligrafia
Caligrafia aplicada em um projeto

6D  Tipografia Experimental
Projeto de tipografia não convencional

6E  Projeto Pessoal
De iniciativa própria, que não tenha sido encomendado 
pelo cliente
Pode ser um projeto conceitual, não produzido ou 
impresso.

- De 5 a 10 imagens.
- Formato JPG, PNG ou GIF.
- Tamanho máximo de cada imagem 2000 px.
- Peso máximo de cada imagem 4MB.

- De 5 a 10 imágenes.
- Formato JPG, PNG o GIF.
- Tamaño de cada imagen 2000 px ancho.
- Peso máximo de cada imagen 4 MB.
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7. DIGITAL

8. ANIMACIÓN

CATEGORÍA Y SUBCATEGORÍAS

7A  Web Corporativa 
Web para corporações, empresas ou instituições. 
Não se trata de web de studio ou agência.

7B  Web Institucional
Web para uma instituição educativa, social, de saúde, 
cultural ou governamental.

7C  Web Studio de Design /Agência
Web de Studio de Design, agência de publicidade ou 
agência digital.

7D  Web Promocional
Para uma campanha específica de duração limitada.

8A  Motion Graphics 
Animação. Deve incluir 6 imagens de sequência e link para 
YouTube / Vimeo ou Web

8B  Títulos / Crédito
Para evento, programa, série, curta e longa metragem
Deve incluir 6 imagens de sequência e link para YouTube / 
Vimeo ou Web

8C  Campanha ou Spot Publicitário
Animação para spot ou campanha publicitaria
Deve incluir 6 imagens de sequência e link para YouTube / 
Vimeo ou Web

8D  Curta-metragem 
Curta-metragem inteiramente animado.
Deve incluir 6 imagens de sequência e link para 
YouTube / Vimeo ou Web

7E  Web E-Commerce
Web para empresas de vendas on-line

7F   App
Para celulares ou tablets

7G  Experimental 
Projeto interativo não convencional

7H  Projeto Pessoal
De iniciativa própria, que não tenha sido 
encomendado pelo cliente
Pode ser um projeto conceitual, não produzido ou 
impresso.

8E  Videoclipe
Video Musical enteramente animado.
Debe incluir 6 imágenes de secuencia y enlace a YouTube / 
Vimeo o Web.

8F  Mapping
Visuales proyectados para grandes formatos 
tridimensionales
Debe incluir 6 imágenes de secuencia y enlace a 
YouTube / Vimeo o Web.

8G  Animação de Logo
Debe incluir 6 imágenes de secuencia y enlace a YouTube / 
Vimeo o Web.

8H  Projeto Pessoal
De iniciativa própria, que não tenha sido encomendado 
pelo cliente. Pode ser um projeto conceitual, não produzido 
ou impresso.

- De 5 a 10 imagens.
- Formato JPG, PNG ou GIF.
- Tamanho máximo de cada imagem 2000 px.
- Peso máximo de cada imagem 4MB.
- Indicar o endereço da url onde o site estiver hospedado.
- Indicar o endereço da url onde pode ser feito
o download do app (se for pago, deverá ser fornecido um código 
promocional)

-Entradas gratuitas em projetos feitos com Readymag para as 50 
primeiras inscrições. 
-Free entries on projects made with Readymag for the 50 first 
inscriptions.

- De 5 a 10 imagens.
- Formato JPG, PNG ou GIF.
- Tamanho máximo de cada imagem 2000 px.
- Peso máximo de cada imagem 4MB.
- Mencionar o link para o video


