A maior experiência
em Trade Marketing
da América Latina.

Acesse:
involvesexperience.com
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Prepare a sua equipe e
seus conhecimentos para
participar do prêmio mais
aguardado do Trade
Marketing.

O Prêmio Involves está repleto de novidades
e chega à sua 6ª edição em 2022.
Com o propósito de promover a construção de
cases de sucesso com a utilização dos nossos
Produtos & Serviços iremos conhecer
e premiar os resultados alcançados nessa
parceria entre Involves e Clientes.
A premiação será realizada durante o Involves
Experience, a maior experiência em trade
marketing da América Latina que acontece nos
dias 13 e 14 de outubro, em São Paulo
no centro de eventos Pro Magno.
Clique para acesso rápido:
1. Regulamento
2. Critérios de qualiﬁcação
3. Categorias
4. Modelo de estrutura do case
5. Método de avaliação
6. Banca avaliadora
7. Inscrição
8.FAQ
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1. Regulamento

2. Critérios de qualificação

1.1 - Requer inscrição de case para participar;

2.1 - Todos os cases precisam ser estruturados
com base na aplicação dos Produtos & Serviços
da Involves (Involves Stage, Reconhecimento por
Imagem, Loja Perfeita, Business Intelligence, entre
outros) na sua empresa. Não é permitida a
inscrição de cases que não tenham relação direta
com as nossas soluções;

1.2 - Podem concorrer apenas empresas que
estiverem adimplentes e com contrato ativo até o
dia do evento;
1.3 - Podem concorrer apenas empresas
alocadas no Brasil (sede ou ﬁliais);
1.4 - Só serão aceitos cases em português (PT-BR);
1.5 - Data limite para envio do case: 16/09/2022 às
23:59;
1.6 - Só receberá o prêmio no palco o cliente que
estiver presente na data do evento. Não é possível
encaminhar um representante de empresas
parceiras. Os premiados que não estiverem
presentes receberão o prêmio após o Involves
Experience;
1.7 - O cliente deve comprovar evidências dos
resultados alcançados, caso seja solicitado pela
banca avaliadora;
1.8 - É preciso encaminhar a logo atualizada da
empresa, em vetor, para o e-mail:
eventos@involves.com.br.

2.2 - A solução implementada e a coleta de
resultados devem acontecer entre o período de
jan/2020 até agosto/2022;
2.3 - Cada cliente deve ter no máximo um (1) case
exclusivo por categoria (Produtividade, Execução
ou Inteligência), não podendo aplicar o mesmo
case em mais de uma categoria.
O case deve ser escrito exclusivamente pelos
clientes. A participação de colaboradores do time
da Involves no desenvolvimento pode acarretar
desqualiﬁcação da empresa na disputa do prêmio.
Os colaboradores da Involves podem ter um papel
apenas consultivo.
Neste documento há um detalhamento das
categorias com caráter orientativo (exemplo de
Indicadores e Resultados), podendo ser seguido
na construção dos cases. O necessário é que o
case esteja atrelado à uma categoria
(Produtividade, Execução ou Inteligência).
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3. Categorias

● Otimização de roteiros e menor tempo
em deslocamento do time de campo;
● Mais tempo dentro das lojas e menos tempo
em deslocamento.

3.1 - Serão três categorias para premiação de
Indústrias e Distribuidores:
1 - Produtividade
2 - Execução
3 - Inteligência

Exemplos de indicadores:

3.2 - Serão três categorias para premiação de
Agências:
1 - Produtividade
2 - Execução
3 - Inteligência
3.3 - Detalhamento das categorias:

● Presença dos produtos em loja de
acordo com o sortimento deﬁnido para cada
canal de vendas;
● Ruptura de produtos na gôndola;
● Share ou participação em gôndola por
categoria de produtos;
● Preço por canal e região;
● Pontos promocionais.
Exemplos de resultados:

1 - PRODUTIVIDADE

● Acesso em tempo real dos indicadores
referentes à execução dentro nos pontos de
venda;
● Obtenção das principais informações
relacionadas aos 4Ps do Marketing (Produto,
Preço, Praça e Promoção);
● Informações segmentadas por canal, regiões,
rede de lojas, etc.

Exemplos de indicadores:
●
●
●
●
●

2 - EXECUÇÃO

Cobertura de lojas atendidas;
Tempo de trabalho;
Tempo em deslocamento;
Cumprimento de visitas;
Tempo em visita.

3 - INTELIGÊNCIA
Exemplos de resultados:
Exemplos de indicadores:
● Ranking de performance e produtividade do
time de campo baseado no cumprimento de
roteiro (visitas comprovadas) e horas
trabalhadas;
● Garantia de que as horas diárias de trabalho
estão sendo respeitadas;

● Pontuação de Loja baseada
em programas de Loja Perfeita;
● ROI da operação;
● Correlações entre dados
de execução e sell-out.
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5. Método de avaliação

Exemplos de resultados:
● Aumento das vendas;
● Análise de dados em painéis de business
intelligence;
● Aumento do compliance entre o que
foi negociado com as redes de loja e
as marcas;
● Aumento do nível de execução dentro
dos pontos de venda;
● Criação da cultura com foco em sell out.

4. Modelo de estrutura do case

Critérios e pesos:
a) Impacto dos resultados alcançados (60%);
b) Cumprimento dos tópicos do modelo de
estrutura do case e uso do template (30%);
c) Clareza (10%).

6. Banca avaliadora
Banca avaliadora dos cases será constituída por:

O modelo de estrutura do case tem o objetivo de te
inspirar e orientar a fazer uma escrita completa de
case para concorrer ao Prêmio Involves. Clique
aqui para acessá-lo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Título do case;
Resumo do case e contexto;
Escolha da categoria;
Dores e desaﬁos;
Solução;
Resultados alcançados.

7. Inscrição
Pré-inscrição: para garantir o seu lugar e receber
mais materiais sobre o prêmio, acesse aqui.

Baixe o template e siga a formatação:
●
●
●
●
●
●
●
●

● Comitê interno do Prêmio Involves;
● Lideranças da área de Customer Experience;
● Diretoria.

Tipo da fonte: Arial;
Tamanho da fonte: 12;
Espaçamento entre linhas: 1,5 linha;
Tamanho do papel: A4 (210 x 297 mm);
Orientação: Retrato;
Margens Superior e Inferior: 2,5 cm;
Margens Esquerda e Direita: 3 cm;
Texto justiﬁcado.

Entrega do case: todos os cases deverão ser
enviados em formato PDF e com a formatação
descrita neste documento, até às 23h59 do dia
16 de setembro, clicando aqui.
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8. FAQ

● Dor/problema;
● Solução;
● Resultados alcançados.

Fiquei com uma dúvida: então a
Metodologia Involves não conta mais?

Como se escreve um case de sucesso?

Conta sim! Porém, conta de uma forma um pouco
diferente. Cada pilar da nossa metodologia foi
transformado em uma categoria de avaliação,
cada empresa pode concorrer com 1 case em
cada categoria, ou seja, serão três chances de
ganhar.

Para o Prêmio Involves, basta você seguir o
modelo que está disponibilizado no Edital de
comunicação do Prêmio Involves.

Tenho muitos resultados com o Involves
Stage. Estou participando
automaticamente?

Não. Cada cliente deve ter no máximo um (1) case
exclusivo por categoria (Produtividade, Execução e
Inteligência, não podendo aplicar o mesmo case
em mais de uma categoria.

Não. Nesta edição, é preciso que você se inscreva
para concorrer ao prêmio. Basta pegar um dos
muitos resultados que você teve com o Involves
Stage e descrever qual era o desaﬁo e como você
fez para chegar nos resultados.

O que é um case de sucesso?
É o relato descritivo de uma estratégia de sucesso.
Ele precisa conter alguns tópicos para ser
considerado um case de sucesso, como:

Posso submeter o mesmo case em mais de
um categoria?

Quem tem acesso às informações do case?
Meu concorrente direto é cliente da Involves
também, ele vai ver minha estratégia?
Somente a banca avaliadora do Involves
Experience vai ter acesso ao seu case. Os detalhes
da replicabilidade da solução e o caminho para
chegar nos resultados não serão divulgados para
preservar as estratégias de atuação dos nossos
parceiros.

● Título do fase (frase de impacto
representando a ideal principal do case);
● Resumo do case e contexto;
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Quão grandioso precisa ser o case?
O quanto for impactante para você! Um case de
sucesso nada mais é do que o relato de uma
estratégia que causou um impacto positivo na sua
organização. O "tamanho" desse impacto pode
variar de empresa para empresa, mas se fez a
diferença no ﬁnal do mês, se gerou aumento de
receita, redução de tempo, melhora de processos,
impactou positivamente a rotina dos seus
colaboradores, é importante para a gente!

O case precisa estar restrito aos impactos
da pandemia?

atingidas, mas sim, a porcentagem desse impacto
na sua organização.

Em que idioma o case deve ser escrito?
Só serão aceitos cases em português (PT-BR).

Posso publicar o case que eu inscrever no
meu site?
Com certeza! Fique à vontade para publicar o case
e seus resultados com o Involves Stage no site e
nas redes sociais da sua empresa.

Não! Somente é necessário que a solução
implementada e a coleta de resultados
aconteçam entre o período de Janeiro de 2020 e
Agosto de 2022.

Posso inscrever um case que não tenha
relação direta com o Involves Stage?

O CS da minha conta pode me ajudar a
estruturar o case?

Para o Prêmio Involves, todos os cases precisam
ser estruturados com base na aplicabilidade do
Involves Stage no desaﬁo e na obtenção dos
resultados.

Não! É necessário que o case seja inteiramente
elaborado por pessoas da sua organização.
Solicitar auxílio de integrantes do time da Involves
pode acarretar desqualiﬁcação da empresa na
disputa do prêmio.

Minha base de promotores é pequena,
posso participar mesmo assim?

Posso usar um case meu que já tenha sido
divulgado pela Involves?
Sim! Desde que a solução implementada e a
coleta de resultados aconteçam no período entre
Janeiro de 2020 e Agosto de 2022.

Com certeza! Não importa o tamanho de pessoas
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Minha empresa ainda está em
Implantação, mas já tive resultados bons
com o Involves Stage, posso participar?
Sim! Desde que a solução implementada e a
coleta de resultados aconteçam no período entre
Janeiro de 2020 e Agosto de 2022.
Quem pode concorrer ao Prêmio?
Esse ano o Involves Experience vai ser focado em
clientes Brasileiros, sendo assim, podem participar
clientes da Involves que estejam alocados no
Brasil (sede ou ﬁliais).

Clientes que estão em processo de piloto,
podem participar da premiação?
Não, é necessário ter contrato ativo com a
Involves. Clientes em processo de Piloto não
poderão participar.

Clientes que estão em algum piloto de
produtos não comercializados ainda,
podem ou não concorrer ao prêmio?
Não, é necessário ter contrato ativo com a
Involves. Clientes em processo de Piloto não
poderão participar.

Clientes que já possuem cases publicados
pelo marketing, ou cases em andamento,
vão poder concorrer?
Sim! Desde que a solução implementada e a
coleta de resultados aconteçam no período entre
Janeiro de 2020 e Agosto de 2022.

Ficou com alguma dúvida? entre em contato pelo e-mail
eventos@involves.com
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