REGULAMENTO
OBJETIVO:
O TOP OF MIND Salvador em sua 25ª edição constitui-se na mais
importante premiação de marcas do mercado baiano, vez que as
empresas ganhadoras são eleitas por quem consome seus
produtos e serviços.
O prêmio certificará as 50 empresas mais lembradas do mercado
de Salvador. Os segmentos são indicados pelo Conselho Superior
do TOP, sendo submetidos a uma pesquisa de campo realizada
em Salvador pela POTENCIAL PESQUISAS.
METODOLOGIA:
A técnica utilizada é a de pesquisa quantitativa amostral,
realizada mediante entrevista pessoal. Foram ouvidos no mês de
dezembro de 2019, 1200 pessoas, 12 regiões irradiadoras de
Salvador, entre homens e mulheres de todas as classes sociais,
maiores de 18 anos, distribuídas por cotas proporcionais ao sexo,
idade e classe sócio-econômica.
Para cada segmento pesquisado, foi feita a seguinte pergunta aos
entrevistados:
“Quando falamos em (CITAR SEGMENTO) qual a marca/ empresa
você lembra em primeiro lugar?”

REGULAMENTO
O índice de recall (lembrança) é obtido em 03 segundos. Caso o
entrevistado não responda em 03 segundos sua resposta será
enquadrada pelo entrevistador em Não sei ou Não Lembra.
Nos casos de empate, as marcas que obtiverem o maior
percentual de NPS – NET PROMOTER SCORE (Promotores –
Detratores) assumem a liderança.
VENCEDORES:
O prêmio TOP OF MIND Salvador é conferido às empresas que
tem o melhor índice de Recall no seu segmento. As empresas
TOP OF MIND SALVADOR 2019 serão oficializadas por
documento formal da Marketing Consultoria na segunda
quinzena de janeiro de 2019.
OBS: Os segmentos aferidos pela POTENCIAL PESQUISAS, que
obtiverem índice inferior à margem de erro da pesquisa, ou seja,
4%, não terão direito ao recebimento do Troféu na Solenidade de
Premiação.
PREMIAÇÃO:
Cada empresa vencedora fará jus a um troféu conferido pela
MKTConsult em uma solenidade, prevista para maio de 2020, em
data e local a serem definidos.

REGULAMENTO
Também será criado um selo do TOP OF MIND para os
ganhadores colocarem no seu material de comunicação com o
mercado.
As Agências de Propaganda dos premiados receberão 01 ponto
por cada cliente premiado, no ranking das agências.
As empresas vencedoras que participarem da Solenidade de
premiação terão suas logomarcas exibidas no telão do evento.
Para tanto, deverão encaminhar para MKTConsult o arquivo
vetorizado em PDF ou illustrator.
DIVULGAÇÃO:
Uma campanha de outdoor, valorizando a premiação, será
veiculada em janeiro de 2020.
Será editada uma Revista Especial do Top of Mind 2018 com
matérias sobre os vencedores, o mercado de Salvador e anúncios
das empresas vencedoras, com tiragem de 5.000 exemplares,
tamanho 21,0 x 27,7 cm, capa em papel couche 250 g/m² e miolo
em papel couche 115 g/m², que serão distribuídas no dia do
evento, encartado em jornal de grande circulação da Cidade e
entregue para um mailing qualificado de empresários baianos.

REGULAMENTO
RELATÓRIO DE PESQUISA:
O Relatório possui dados com cruzamentos por classe social,
escolaridade, faixa etária, grupamentos de bairro (região
administrativa), bem como um comparativo com o ano anterior e
aponta ainda o porque da lembrança e a avaliação Net Promoter
Score (NPS), identificando com que grau o entrevistado
recomenda a marca/empresa citada para familiares e amigos em
uma escala de 1 a 10.
Trata-se de informações estratégicas diferenciadas que
possibilitam boas tomadas de decisões. O Relatório está bastante
rico e proporcionará ações de comunicação com mais precisão.
Ressaltamos que os dados contidos nesse relatório não refletem
o volume de vendas do mercado. É um nível de lembrança que
consolida a existência de líderes nos 50 segmentos aferidos.
INVESTIMENTO:
Os vencedores do Top of Mind não são obrigados a adquirir os
combos. Caso não tenham interesse, poderão retirar seu
certificado de vencedor no escritório da MKTConsult. No entanto,
o uso do selo de vencedor e a participação na Solenidade de
Premiação estão atrelados à aquisição de um dos combos cujos
valores são divulgados pela MKTConsult aos Vencedores.

