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 RESUMO: 
 YOUNG CREATIVE CHEVROLET 

 BACKGROUND 
YouNg CreAtiVe CHeVroLet (YCC) é um concurso euro-
peu para estudantes. os objectivos do YCC são três: fomentar 
a criatividade; apoiar artistas emergentes em fase inicial de 
carreira e dar a conhecer os valores fundamentais da marca 
Chevrolet. Quando a marca lançou o concurso há cinco anos, 
entraram em competição alunos de 32 escolas de artes aplica-
das, oriundos de oito países — mas isso foi apenas o começo.

em apenas cinco anos, YCC tornou-se um evento verdadei-
ramente europeu. o YCC 2011 recebeu 552 propostas das 155 
escolas em 22 países. todos os jovens artistas responderam 
com entusiasmo aos desafios criativos nas disciplinas de 
Moda, Fotografia, Vídeo e Artes Visuais.

Com o compromisso da Chevrolet europe e do YCC, espera-
mos que te juntes a nós, fazendo com que o YCC 2012 seja um 
concurso ainda mais emocionante.

 ÂMBITO 
Como a taxa de participação YCC aumentou, o mesmo acon-
teceu com o prestígio do concurso. o YCC continua a atrair 
não só mais alunos, escolas e países, mas também a crescente 
atenção dos media e dos membros do júri, que são líderes in-
fluentes nas suas especialidades.

No YCC os projectos são avaliados, tanto a nível nacional 
como europeu. os três primeiros vencedores europeus YCC 
em cada disciplina receberão um prémio em dinheiro e um 
convite para uma cerimónia de celebração. Cada vencedor 
do primeiro lugar europeu também é convidado a participar 
numa experiência de trabalho única behind-the-scenes na 
sua especialidade.

A exposição, o reconhecimento e experiência no mundo real 
são apenas algumas das recompensas do YCC.

 SOBRE A CHEVROLET 

A Chevrolet é a quarta maior marca automóvel mundial e in-
discutivelmente uma das mais emblemáticas. Para mais in-
formações sobre a Chevrolet e a sua história centenária, por 
favor visita: http://www.chevroleteurope.com 
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 A OPORTUNIDADE YCC 

 PORQUE É QUE DEVES 
 ESTAR ENVOLVIDO 

 ESTUDANTES 

o YouNg CreAtiVe CHeVroLet oferece uma oportunidade 
exclusiva para os estudantes explorarem o seu talento ao tra-
balhar com uma marca mundialmente reconhecida.

o YCC oferece:
• Uma correlação directa entre o campo de estudo 
 e do projecto

• Uma maneira de conhecer os estudantes e os colegas 
 de outros países europeus e descobrir novas maneiras 
 de abordar o trabalho

• Oportunidade de conhecer profissionais das suas 
 áreas para uma potencial carreira

• Um primeiro passo para o mundo profissional 

 ESCOLAS 
YouNg CreAtiVe CHeVroLet é uma plataforma altamente 
visível para a criatividade que constrói conexões entre esco-
las e a comunidade profissional, que inclui líderes de negó-
cios, das artes e dos media.

YCC incentiva:
• A valorização da imagem da Universidade, graças à 
 exposição nos media quer locais quer internacionais, 
 bem como aos meios de divulgação e publicações 
 da Chevrolet  

• Respeito integral pelos ideais criativos, dado que 
 nenhuma taxa ou contribuição financeira é solicitada 
 aos participantes

Para mais informações: 
www.youngcreativechevrolet.eu
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 REGRAS GERAIS DO CONCURSO:
 PARTICIPAÇÃO 

en 2011—2012, a Chevrolet europe gmbH (com sede em stel-
zenstrasse 4, 8152 glattbrugg, suíça) irá organizar a sexta 
edição anual do concurso YouNg CreAtiVe CHeVroLet 
para jovens estudantes nas seguintes quatro disciplinas: 
Moda, Fotografia, Vídeo e Artes Visuais.

 QUEM PODE PARTICIPAR 

• A Participação no YCC é restrito a estudantes de escolas 
que estão oficialmente registadas para o concurso (vê como 
fazer o registo). os estudantes podem ter no máximo 30 
anos de idade, feitos até 1 de Janeiro de 2012.

• Os membros da equipa da Chevrolet Europe e as respectivas 
famílias, bem como pessoas ligadas à organização ou júris, 
não poderão participar no concurso.

• Não é necessária nenhuma taxa de participação ou 
 contribuição.

 ESCOLAS: COMO PARTICIPAR 

1. Apresentar o concurso YCC e os briefings criativos aos 
estudantes 

2. seleccionar uma ou mais das quatro disciplinas para 
 competir no concurso: Moda, Fotografia, Vídeo e Artes 

Visuais 

3. Fazer o registo on-line até 31 de dezembro de 2011 
 (consulte Como registar)  

4. determinar quais os alunos que irão participar, 
 a nível individual ou em grupo (cinco alunos no 
 máximo por grupo) 

5. encaminhar os nomes dos alunos participantes 
 juntamente com os seus endereços de correio 
 electrónico, para yccregistration@setouts.co.uk

6. Contactar o representante do YCC no próprio país 
 (diana.goncalves@gm.com)

 ESCOLAS: COMO SE INSCREVER 
 NO YCC 
A fim de participar oficialmente no YCC, por favor preencha 
o processo de registo online como se segue:

1. visite  www.youngcreativechevrolet.eu
2. especificar disciplinas criativas 
3. Completar os restantes campos
o registo terá de ser feito até 31 de dezembro de 2011. 
É necessário apenas um registo por escola.

PArA MAis iNForMAÇÕes:
telefone: +351 21 153 30 41
e-mail: diana.goncalves@gm.com

 NOTA PARA ESTUDANTES 

uma vez que tua escola está registada no YCC, serás infor-
mado  e convidado a participar. Para mais informações sobre 
os briefs criativos, processos de inscrição e prazos, continua 
a ler ou visita www.youngcreativechevrolet.eu para mais  
informações. 
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 PROGRAMAÇÃO YCC 2012 

 • Lançamento do YCC 2012: 

 1 de Setembro, 2011 

 • Prazo de registo da escola: 

 31 de Dezembro, 2011 

 • Prazo final da submissão 

 do projecto: 

 1 de Abril, 2012 

 • deliberações do júri nacional: 

 Junho, 2012 

 • deliberações do júri europeu: 

 Julho, 2012 

 • Cerimónia de entrega de 

 Prémios YCC: 

 Setembro, 2012 

 BRIEFS CREATIVOS 

todas as escolas recebem o mesmo manual YCC, que detalha 
as directrizes do concurso, briefs criativos e especificações 
da submissão.

 PROJECTO DE DESENVOLVIMENTO 

estando a escola oficialmente registada on-line no YCC, os 
alunos deverão dar início aos seus projectos. 

os alunos podem trabalhar individualmente ou em grupo, 
com o máximo de cinco alunos por grupo.

o(s) mesmo(s) aluno (s) podem participar em várias discipli-
nas, mas devem apresentar apenas uma inscrição por disci-
plina. 

Para mais informações sobre as especificações de submissão, 
por favor consulte os briefs detalhados (a partir da página10).

 APRESENTAÇÃO DO PROJECTO 

todos os projectos apresentados ao concurso devem ser do 
próprio autor do trabalho. Ao apresentar um projecto, o parti-
cipante garante que nenhum outro trabalho original foi usa-
do no projeto (incluindo, por exemplo, música, fotos, vídeos, 
filmes ou publicidade). se um participante desejar incluir a 
totalidade ou parte de outro de trabalho original (ou seja, tra-
balhos pertencentes a terceiros) num projecto, necessita de 
uma permissão por escrito para o uso a título gratuito. e em 
qualquer lugar de que o trabalho pela Chevrolet deve ser ob-
tido a partir do proprietário (s), bem como agências de quais-
quer direitos de terceiros, e apresentada juntamente com o 
projeto.

os projectos não são encomendados, nem representam os 
pontos de vista da Chevrolet.

 REGRAS GERAIS DO CONCURSO: 
 PRAZOS E ENTREGA 
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 RESUMO 

A primeira selecção será realizada a nível nacional. os três 
prémios serão concedidos por disciplina. o vencedor de cada 
disciplina irá concorrer ao prémio correspondente europeu.

o objectivo em todas as disciplinas é incentivar a liberdade 
de expressão e criatividade. os projetos de natureza ina-
dequados que sejam prejudiciais para a imagem da marca  
Chevrolet não serão aceites. À Chevrolet reserva-se o direito 
de desqualificar qualquer projecto considerado inadequado.

 SELECÇÃO 

• NÍVEL NACIONAL: A primeira selecção do júri será realiza-
da a nível nacional. três prémios serão concedidos por disci-
plina. o vencedor de cada disciplina irá concorrer ao prémio 
correspondente europeu. só pode haver um projecto vencedor 
para cada disciplina.
Cada júri nacional YCC é composto por artistas reconhecidos 
nas respectivos áreas, especialistas em design, profissionais 
em comunicação e seniores oficiais da Chevrolet. os vence-
dores nacionais que serão anunciados em Junho de 2012 vão 
passar à final europeia.

• NÍVEL EUROPEU:  A segunda selecção será realizada por um 
júri europeu YCC, constituído por personalidades de referên-
cia nas áreas criativas, indústria e comunicação, bem como 
por altos representantes da Chevrolet.
os resultados da final europeia serão anunciados em Julho 
de 2012. os vencedores de todas as disciplinas serão convida-
dos a assistir a uma gala YCC de entrega de prémios; eventos 
anteriores tiveram lugar em Paris, turim, Berlim e Londres. 

Todas as deliberações do júri YCC têm lugar à porta fechada.

 

 DIREITOS 

os projectos premiados YCC passarão a ser propriedade da 
Chevrolet europe, que vai manter o direito de usá-los na co-
municação com os media, em exposições e nos concessioná-
rios, bem como para outros eventos de relações públicas.

os projectos não premiados podem ser devolvidos aos seus 
criadores, mediante solicitação. A Chevrolet europe não vai 
comercializar os projectos vencedores.
 

 PRÉMIOS YCC 2012 

NíVeL NACioNAL:
• Primeiro prémio:  1,200 
• Segundo prémio:   800 
• Terceiro prémio:  500 

NíVeL euroPeu:
• 1 º prémio MODA :  4,000 e uma experiência de trabalho 
 única behind-the-scenes em moda
• 1 º prémio FOTOGRAFIA:  4,000 e uma experiência de 
 trabalho única behind-the-scenes em fotografia
• 1º prémio VÍDEO:  4,000 e uma experiência de trabalho 
 única behind-the-scenes em vídeo
• 1 º prémio ARTES VISUAIS:  4,000 e uma experiência de 
 trabalho única behind-the-scenes em artes visuais
As experiências anteriores de trabalho behind-the-scenes in-
cluiram sessões em primeira mão num estúdio de gravação 
e em sessões de fotos e vídeo, e ainda a visita à grande Ende-
mol Entertainment (França) e à Fashion Label Lipsy (UK).

Para todas as disciplinas:
• 2 º prémio:  3,000 
• 3 º prémio:  2,000 
Além dos prémios acima, os vencedores europeus YCC vão 
ser hospedados no the Night Award, gala do YCC, e receber 
os prémios pessoalmente.

 NOTA 

A participação no YouNg CreAtiVe CHeVroLet implica 
a aceitação total e incondicional destas regras e a renúncia  
a qualquer recurso contra a Chevrolet europe. A Chevrolet 
europe reserva o direito de modificar, prolongar ou interrom-
per o concurso, a qualquer momento e por qualquer motivo, 
com ou sem aviso prévio.

 REGRAS GERAIS DO CONCURSO: 
 SELECÇÃO E PRÉMIOS 
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 DESTAQUES: YCC 2011 
 VENCEDORES EUROPEUS 

ARTES VISUAIS — 1º PrÉMio
sofia stergiopoulou
Escola: OMIROS, Grécia

Comentário do júri: «…muito esté-
tico e 100 por cento no tema…»

ModA — 1º PrÉMio
Lubica Mildeová 
Escola: FA STU Bratislava, Eslováquia

Comentário do júri: «...muito na moda 
e poderia pertencer a uma colecção 
actual…»

VÍDEO  — 1º PrÉMio 
(Vídeo da esquerda) Clément dufour, Xavier Lebu, Arthur sotto,  
Pierre Valdivielso, Ludovic Versace
Escola: Ecole Emile Cohl de Lyon, França

(Vídeo da direita) Petr Bača, Jan Berghauer, tomáš Hercog
Escola: AA & RF FUD UJEP (Atelier de Publicidade Aplicada e Faculdade  
de fotografia, de Artes e Design da JE Purkyně University) Ústí nad 
Labem, República Checa

Comentário do júri:  «Ambos os projectos foram tão diferentes que eram 
impossíveis de comparar ... sentimos que ambos eram realmente bons, 
em estilos muito distintos …» 

FOTOGRAFIA — 1º PrÉMio
Juliana Kr̆ížová and Jakub Vlček
Escola: Univerzita Tomase Bati, República Checa

Comentário do júri: «se olhar mais de perto,  
encontra uma história em cada esquina.  
A fotografia combina um jogo bonito de luzes 
com uma forte composição.»

MÚSICA — 1º PrÉMio
roberto Attanasio, Michele Baldi, 
Jacopo Bruschini
Escola: IED Roma, Itália 

Comentário do júri:  «...uma música 
moderna e alegre, com uma boa  
estrutura…»

 PARA CONHECER TODOS OS PROJECTOS 
 VENCEDORES DO YCC 2011, VISITE: 
 www.YOUNGCREATIVECHEVROLET.EU 
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 DESTAQUES: YCC 2011 

 CHEVROLET YCC 2011: 
 MEMBROS DO JÚRI 

WAYNe BrANNoN
Presidente, Chevrolet europe

MARC KEMPE
director, Comunicação, Chevrolet europe

JEFF PERKINS
Director, Design UK Advanced Studio, Chevrolet

 JÚRI EUROPEU: 

As deliberações da comissão europeia de júris ocorreu à por-
ta fechada no Porto, Portugal, em Julho de 2011.

o júri europeu YCC 2011 foi composto por representantes da 
Chevrolet, bem como reconhecidas personalidades das artes 
e da indústria do entretenimento (por ordem alfabética):

WiLL HudsoN, Artes VisuAis
Will Hudson fundou o premiado it’s Nice that design studio 
and creative consultancy. Recebeu o »Adobe Future Creative 
Bursary» da D&AD em 2009 e foi seleccionado como um dos 
«Say Media’s Top 100 Voices» de relevo em 2011.

sAMueL PrAt, Vídeo
samuel Prat dirige o Festival de prestígio «off-Courts»,  
um festival de curtas-metragens que teve lugar em  
trouville-sur-mer (França) durante o Festival de Cinema 
americano de deauville.

SVEN SCHÄFERKORD, MÚSICA 
Sven Schäferkord, Director da OCEAN artist&brand GmbH, 
subsidiária da Sony Music Entertainment Germany GmbH.

tiBerio tiMPeri, LiFestYLe MediA
tiberio timperi é um jornalista e apresentador na rAi, e um 
rosto reconhecido na indústria do entretenimento italiano. É 
também é autor e actor de tV e cinema popular.

igor todoroViC, ModA
igor todorovic é editor-chefe da Fashion tV see (sudeste da 
Europa) e Director criativo da Pink Media Group. Começou a 
sua carreira em design de moda e foi um jornalista de moda 
premiado.

KERSTIN PAN ZU, FOTOGRAFIA
A partir do seu estúdio em Berlim, Kerstin Pan Zu criou o 
sua marca de moda, arte, retratos e fotografia de publicida-
de. o seu trabalho tem aparecido em inúmeras publicações e 
suscitou muitos elogios.
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 ROAD TRIP DE SONHO 
O que é isso da ideia de uma «viagem» que apela à imaginação? 
uma estrada aberta, um cenário ou uma simples oportunidade, 
precisas de um outfit digno da aventura.

TEMA DO CONCURSO: MAKE IT HAPPEN

 YCC 2012 

 BRIEF: MODA 

A tua tarefa é criar a roupa (para um homem ou uma mulher) 
para a viagem dos seus sonhos ... no Chevrolet da tua prefe-
rência. Não importa o destino, o objectivo é capturar a experi-
ência de viagem ideal na disciplina da moda..

 DIRECTRIZES ADICIONAIS 

• O automóvel Chevrolet (qualquer modelo, qualquer ano) não 
precisa de aparecer no desenho, mas de alguma forma deve 
inspirá-lo, seja figurativa ou literalmente. o modelo do carro 
deve ser indicado na submissão, por exemplo no nome da 
peça / colecção ou no desenho

• O logotipo da Chevrolet pode mas não precisa de aparecer no 
desenho.

 
 NOTA ESPECIAL 
Cada primeiro lugar no concurso do YCC nacional vai compe-
tir na final europeia e, portanto, precisam de ser produzidos 
em tamanhos padrão europeu 38 (mulheres) e 50 (homens)

 POR FAVOR ENVIA OS PROJECTOS 
 DA SEGUINTE FORMA 
• Duas cópias do desenho em papel A3 montado em placa de 

espuma: um desenho da frente e da parte de trás. 
• Detalhes por escrito sobre materiais propostos ou seja, cus-

to estimado de produção, as possibilidades e prazo para a 
produção, amostra do tecido sugerido, e o nome do modelo 
Chevrolet.

• Uma versão digital do desenho em JPEG com resolução A4 
de 300 dpi num Cd ou pendrive.

Ao apresentares o projecto, por favor indica o nome (s),  
e-mail, morada(s), número de telemóvel(s) e o nome da  
escola/universidade.

Chevrolet é quarta maior marca de automóveis no mundo, já 
com 100 anos de existência. A Chevrolet vende um automóvel 
a cada 7 segundos, em todo o mundo. este ano, com o lança-
mento de sete novos modelos, foi lançada uma campanha de 
marca, no site, com  uma mensagem digna da dimensão da 
marca: «Make It Happen.»

o significado desta temática é que a vida é cheia de oportu-
nidades — e não importa o que queres fazer ou mudar ou ser, 
agora é a hora de fazer acontecer. Chame-se-lhe atitude, reli-

gião, filosofia ou apenas palavras que quando colocadas jun-
tas fazem parar e pensar.

Para o YCC 2012, estamos à procura de interpretações inespe-
radas e criativas da mensagem «Make It Happen».
e quem melhor para responder ao desafio aplicado aos estu-
dantes de toda a Europa?

então vem fazer acontecer, porque a vida é cheia de oportu-
nidades.
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 A HORA É AGORA 
o cruzamento entre o passado e o futuro é um  
momento que pode fazer a diferença.  

 YCC 2012 

 BRIEF: FOTOGRAFIA 

A tua missão é capturar a essência da mensagem «Make It 
Happen» numa imagem — a oportunidade, a energia e a mu-
dança para uma nova maneira de ser. embora o disparo possa 
sugerir as oportunidades perdidas do passado, o foco deveria 
ser sobre o sentido geral da promessa.

 DIRECTRIZES ADICIONAIS 

• À luz das origens americanas da marca Chevrolet, podes 
também considerar uma ligação — literal ou simbólica —  
para os euA.

• Os automóveis Chevrolet não precisam de estar  
incluídos na imagem.

• As imagens de carácter inadequado que possam de alguma 
forma ser prejudiciais para a marca Chevrolet não serão 
aceites; a Chevrolet europe reserva o direito de desqualifi-
car qualquer projecto considerado inadequado.

 POR FAVOR ENVIA OS PROJECTOS 
 DA SEGUINTE FORMA 
• Duas cópias de 40x60 centímetros de papel, montado em 

placa de espuma, com uma margem de três centímetros 
branco

• O arquivo eletrónico (CD-ROM ou USB) em A4, resolução de 
300 dpi, nos formatos JPeg e tiFF. 

Ao apresentares o projecto, por favor indica o nome (s), 
e-mail, morada(s), número de telemóvel(s) e o nome da  
escola/universidade.

TEMA DO CONCURSO: MAKE IT HAPPEN

Chevrolet é quarta maior marca de automóveis no mundo, já 
com 100 anos de existência. A Chevrolet vende um automóvel 
a cada 7 segundos, em todo o mundo. este ano, com o lança-
mento de sete novos modelos, foi lançada uma campanha de 
marca, no site, com  uma mensagem digna da dimensão da 
marca: «Make It Happen.»

o significado desta temática é que a vida é cheia de oportu-
nidades — e não importa o que queres fazer ou mudar ou ser, 
agora é a hora de fazer acontecer. Chame-se-lhe atitude, reli-

gião, filosofia ou apenas palavras que quando colocadas jun-
tas fazem parar e pensar.

Para o YCC 2012, estamos à procura de interpretações inespe-
radas e criativas da mensagem «Make It Happen».
e quem melhor para responder ao desafio aplicado aos estu-
dantes de toda a Europa?

então vem fazer acontecer, porque a vida é cheia de oportu-
nidades.
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 YCC 2012 

 BRIEF: ARTES VISUAIS 

A tua tarefa é criar uma impressão única e atraente para uma 
t-shirt com um capuz que captura o espírito da mensagem 
«Make It Happen». Em ênfase deve estar a atitude e dinamis-
mo, sendo necessária uma referência subtil à marca Chevro-
let.

 ORIENTAÇÕES ADICIONAIS 

• Não há restrições de cor em termos de design.
• O projecto deve ser adequado para produção em material de 

algodão.
• Como sugerido acima, o logotipo da Chevrolet não deve ser 

a peça central do design. se desejares usá-lo, por favor, ade-
re à norma europeia das diretrizes do design corporativo. 
embora o logotipo de quatro cores sem o r seja geralmente 
preferido, o esboço do logotipo (em outline) pode ser con-
siderado quando o processo de produção é mais complexo 
devido ao material utilizado. Podem ser encontrados logoti-
pos bordados em  www.youngcreativechevrolet.eu

• As imagens de carácter inadequado que possam ser 
prejudiciais para a marca Chevrolet não serão aceites. A 
Chevrolet europe reserva o direito de desqualificar 
qualquer projecto considerado inadequado.

 
 NOTA ESPECIAL 
um ou mais dos projetos europeus vencedores serão produ-
zidos no outono de 2012 ou no Verão de 2013, em quantidade 
limitada, numa edição especial, e integrados na colecção de 
merchandising da Chevrolet.

 POR FAVOR ENVIA OS PROJECTOS 
 DA SEGUINTE FORMA 
• Duas cópias de um A2 DIN (formato retrato, 594 mm x 841) 

de impressão em papel, montado em placa de espuma, sem 
margens (bleed off): um print apenas com o desenho e outro 
com o projecto integrado na t-shirt com capuz (não há res-
trições sobre o tipo e a qualidade do papel utilizado)

• Arquivos eletrónicos em EPS / TIFF (300 dpi, A1) num  
Cd-roM / dVd-roM/usB juntamente com uma cópia JPeg 
(150dpi, A4). 

• CD-ROM onde estará a informação técnica necessária 
(palete de cores, comentários, etc) útil para a realização do 
projecto em materiais de algodão.

• As imagens de carácter inadequado que possam ser prejudi-
ciais para a marca Chevrolet não serão aceites. A Chevrolet 
europe reserva o direito de desqualificar qualquer projecto 
considerado inadequado.

Ao apresentares o projecto, por favor indica o nome (s), 
e-mail, morada(s), número de telemóvel(s) e o nome da esco-
la/universidade.

 VESTE-TE DE ATITUDE 
se vais fazer acontecer, demonstra-o. 

TEMA DO CONCURSO: MAKE IT HAPPEN

Chevrolet é quarta maior marca de automóveis no mundo, já 
com 100 anos de existência. A Chevrolet vende um automóvel 
a cada 7 segundos, em todo o mundo. este ano, com o lança-
mento de sete novos modelos, foi lançada uma campanha de 
marca, no site, com  uma mensagem digna da dimensão da 
marca: «Make It Happen.»

o significado desta temática é que a vida é cheia de oportu-
nidades — e não importa o que queres fazer ou mudar ou ser, 
agora é a hora de fazer acontecer. Chame-se-lhe atitude, reli-

gião, filosofia ou apenas palavras que quando colocadas jun-
tas fazem parar e pensar.

Para o YCC 2012, estamos à procura de interpretações inespe-
radas e criativas da mensagem «Make It Happen».
e quem melhor para responder ao desafio aplicado aos estu-
dantes de toda a Europa?

então vem fazer acontecer, porque a vida é cheia de oportu-
nidades.
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 YCC 2012 

 BRIEF: VÍDEO 

Alguma vez já quiseste fazer ou mudar alguma coisa, sobre ti 
mesmo, sobre a sociedade ou o mundo? A tua tarefa é criar um 
vídeo viral que vai incitar as pessoas a fazer algo acontecer 
nas próprias vidas. A ideia é inspirar o público a agir — num 
sentido geral, não por uma causa específica — levar as pesso-
as a movimentarem-se. 

 ORIENTAÇÕES ADICIONAIS 

• Todos os trabalhos dentro do projecto devem ser originais; 
consulta a página 6 para obter mais detalhes.

• O tom de voz deve ser optimista, alegre e evocativo.
• O conceito criativo deve ser visual / musical por natureza, a 

fim de ser adequado para uso em vários idiomas.
• Todos os vídeos devem apresentam um curto "powered by 

Young Creative Chevrolet" sequência no final que pode ser 
descarregada em www.youngcreativechevrolet.eu

• O logotipo do YCC deve estar incorporado; não há, no 
entanto,a necessidade de incluir um logotipo Chevrolet ou 
um carro.

• As imagens de carácter inadequado que possam ser prejudi-
ciais para a marca Chevrolet não serão aceites. A Chevrolet 
europe reserva o direito de desqualificar qualquer filme 
considerado impróprio.

• O seguinte não pode ser mostrado ou representado: activi-
dade ilegal ou criminosa; comportamentos perigosos, in-
cluindo a condução imprudente, ou o incentivo de compor-
tamentos perigosos, temas políticos, religiosos ou sexuais.

 NOTA ESPECIAL 
o projecto vencedor será utilizado em canais de comuni-
cação da Chevrolet em toda a europa, e possívelmente no 
mundo inteiro.

 POR FAVOR ENVIA OS PROJECTOS 
 DA SEGUINTE FORMA 
duas cópias em dVd: uma de grande formato e uma  
de pequeno formato.

grande formato (para visualização)
• Filme QuickTime (MOV ou MP4) — não em 

Windows Media, WMV ou AVi 
• Tamanho da tela: 768 x 432 (16:9)
• Tamanho do arquivo: até 70 MB no máximo
• Duração: 20 a 90 segundos de pequeno formato 

(para partilha)

Pequeno formato (para partilha)
• QuickTime Movie (MP4) — não em Windows Media, 

WMV ou AVi
• Tamanho da tela: 320 x 179 (16:9)
• Tamanho do arquivo: até 6 MB 
• Duração: 20 a 90 segundos

Ao apresentares o projecto, por favor indica o nome (s),  
e-mail, morada(s), número de telemóvel(s) e o nome da  
escola/universidade.

 PASSA A MENSAGEM 
Puro entretenimento ou catalisador social?
o poder do vídeo não pode ser subestimado.

TEMA DO CONCURSO: MAKE IT HAPPEN

Chevrolet é quarta maior marca de automóveis no mundo, já 
com 100 anos de existência. A Chevrolet vende um automóvel 
a cada 7 segundos, em todo o mundo. este ano, com o lança-
mento de sete novos modelos, foi lançada uma campanha de 
marca, no site, com  uma mensagem digna da dimensão da 
marca: «Make It Happen.»

o significado desta temática é que a vida é cheia de oportu-
nidades — e não importa o que queres fazer ou mudar ou ser, 
agora é a hora de fazer acontecer. Chame-se-lhe atitude, reli-

gião, filosofia ou apenas palavras que quando colocadas jun-
tas fazem parar e pensar.

Para o YCC 2012, estamos à procura de interpretações inespe-
radas e criativas da mensagem «Make It Happen».
e quem melhor para responder ao desafio aplicado aos estu-
dantes de toda a Europa?

então vem fazer acontecer, porque a vida é cheia de oportu-
nidades.
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 YCC wRAP-UP 

« os jovens definem a agenda do 
 mundo, e promovem a sua mudança  
e desenvolvimento. eles herdam  
o mundo que construímos e, por sua  
vez, transmitem-no. A Chevrolet  
está impressionada com o trabalho  
criativo gerado pelo concurso  
YouNg CreAtiVe CHeVroLet.  
estamos extremamente orgulhosos  
em apoiar o futuro dos designers e 

 artistas, através desta iniciativa.  
Baseado no últimos cinco concursos,  
o YouNg CreAtiVe CHeVroLet  
2011 parece destinado a fazer aumentar 
a criatividade e imaginação»

Wayne Brannon 
Presidente da Chevrolet Europe

» YCC 2007 
32 escolas inscritas de 8 países

» YCC 2008 
75 escolas inscritas de 15 países 

» YCC 2009
120 escolas inscritas de 19 países

 YCC AO LONGO DOS ANOS 
» YCC 2010 
135 escolas inscritas de 20 países 

» YCC 2011 
155 escolas inscritas de 22 países

 
O que vai trazer o YCC 2012? 
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 NÃO PERCAS A OPORTUNI-   
 DADE DE FAZERES 
 PARTE DO YCC 2012 

 APRESENTADO POR 

PArA MAis iNForMAÇÕes:
yccregistration@setouts.co.uk
diana.goncalves@gm.com
ou +351 21 153 30 41

registo oNLiNe 
AtÉ 31 de dezeMBro, 2011 

www.youngcreativechevrolet.eu 




