Konkurs o gospodarczą Nagrodę Prestiżu

RENOMA ROKU 2016

Żeby działanie miało sens,
jeszcze i to - potrzeba uznania
drugiego człowieka.

Motto: Żeby działanie miało sens, jeszcze i to - potrzeba uznania drugiego człowieka.

Informacja o idei i organizacji konkursu
o gospodarczą Nagrodę Prestiżu RENOMA ROKU 2016
Organizatorzy:
Redakcja „Prestiż - relacje gospodarcze”,
Centrum Komunikacji Gospodarczej BYRA i Stowarzyszenie Dziennikarzy RP.
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowni Państwo,
Mamy przyjemność przedstawić Państwu ideę ustanowienia i przyznawania gospodarczej Nagrody Prestiżu
RENOMA ROKU 2016.
Ufamy, że nasze współdziałanie i Państwa udział w konkursie przysłuży się budowaniu i utrwalaniu prestiżu
polskiej gospodarki, koniecznemu dla jej dalszego rozwoju.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z przygotowaną krótką informacją o idei i organizacji
konkursu. Szczegóły znajdują sie na stronie www.prestiz.info.pl w zakładce Nagroda Prestiżu.

Motto: Żeby działanie miało sens, jeszcze i to - potrzeba uznania drugiego człowieka.

CEL KONKURSU
o gospodarczą Nagrodę Prestiżu RENOMA ROKU 2016

Głównymi celami przyznawania gospodarczych Nagród Prestiżu RENOMA ROKU są:
l wzmocnienie pozytywnej oceny wyróżnionych przez budowanie wzajemnych relacji
społeczno-gospodarczych, które rozwiną zaufanie, wiarygodność i lojalność otoczenia;
l tworzenie pozytywnego nastawienia wokół przedsiębiorców i ich firm mających wymierny wpływ
na tworzenie nowych miejsc pracy;
l komunikowanie i prezentacja wyróżnionych, jako pozytywnych wzorców
i zachowań społecznie ważnych;
l promowanie etycznych zachowań w biznesie;
l komunikowanie o prorynkowym nastawieniu i atrybutach mających wpływ
na rozwój gospodarczy kraju.
Nagrody Prestiżu RENOMA ROKU przyznawane są w pięciu głównych kategoriach:
l Przedsiębiorca l Firma l Produkt l Wynalazca l Polityk (nagroda specjalna).
Dla zachowania równych szans oraz dla zagwarantowania maksymalnej porównywalności ocen,
rekomendowanych kandydatów, Nagrody Prestiżu RENOMA ROKU mogą być przyznawane w rozbiciu
na podkategorie (np.: małe polskie przedsiębiorstwo, średnie polskie przedsiębiorstwo, duże polskie
przedsiębiorstwo, eksporter, Instytucja finansowa, inwestycja zagraniczna, gospodarstwo rolne).

Motto: Żeby działanie miało sens, jeszcze i to - potrzeba uznania drugiego człowieka.

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE
o gospodarczą Nagrodę Prestiżu RENOMA ROKU 2016

l Kandydatów do udziału w Konkursie rekomendują zaproszone i uprawnione do ich zgłaszania
instytucje, organizacje i media.
l Zaproszone i uprawnione do rekomendowania kandydatów instytucje, organizacje i media
zgłaszają swoich kandydatów na formularzach zgłoszeniowych dla każdej z kategorii, znajdujących
się na stronie www.prestiż.info.pl w oparciu o takie wartości jak: wiarygodność, niezawodność,
zaufanie i odpowiedzialność społeczno-gospodarcza.
l Warunkiem udziału w Konkursie rekomendowanych kandydatów jest dostarczenie przez nich
kompletnie wypełnionego wniosku konkursowego podpisanego przez osobę uprawnioną
do reprezentowania zgłoszonego przedsiębiorcy, firmy i produktu. Integralną częścią wniosku
są wszelkie dokumenty i materiały załączone do wniosku. Wnioski konkursowe dla wszystkich
kategorii konkursowych oraz oświadczenia są do pobrania ze strony internetowej „Prestiżu - relacje
gospodarcze” pod adresem: www.prestiz.info.pl/Wnioski_i_Oswiadczenie,391.html.
l Zgłoszenia do udziału w Konkursie o Nagrodę Prestiżu RENOMA ROKU nie podlegają opłacie.
Nominowani i laureaci mają natomiast możliwość zakupu całorocznego pakietu promocyjnego
(w uzgodnionym wymiarze), którego zakup, jako kandydaci, deklarują w oświadczeniu do wniosku.
l Po weryfikacji zgłoszonych kandydatów przez organizatorów, Kapituła nominuje do nagrody
po trzech kandydatów w każdej z kategorii.
l Rekomendowani Kandydaci, którzy po weryfikacji przez Organizatora zostali zakwalifikowani do
uczestnictwa w Konkursie, a nie zostali Laureatami Nagrody w danej edycji, utrzymują status
rekomendowanych w następnych edycjach.
Motto: Żeby działanie miało sens, jeszcze i to - potrzeba uznania drugiego człowieka.

UCZESTNICY BIORĄCY UDZIAŁ W KONKURSIE
o gospodarczą Nagrodę Prestiżu RENOMA ROKU 2016

Do udziału w konkursie RENOMA ROKU mogą przystąpić zgłoszeni przedsiębiorcy, firmy, produkty,
wynalazcy i politycy:
l Niezależnie od profilu produkcji firmy, świadczonych usług czy struktury własności.
l Prowadzący działalność gospodarczą nieprzerwanie co najmniej od trzech lat
(zaliczając pełne lata kalendarzowe).
l Zarejestrowani i prowadzący działalność na terenie Polski.
l Posiadający dobrą sytuację finansową, osiągający wysoką rentowność działalności gospodarczej,
terminowo regulujący wszelkie swoje zobowiązania i należności, a także nie prowadzący
sądowego postępowania układowego lub bankowego postępowania ugodowego.
l Systematycznie inwestujący w swój rozwój.
l Dbający o jakość i nowoczesność produktów.
l Prowadzący działalność charytatywną.
l Respektujący normy ochrony środowiska.

Motto: Żeby działanie miało sens, jeszcze i to - potrzeba uznania drugiego człowieka.

PRZEDMIOT OCENY KANDYDATÓW
w konkursie o Nagrodę Prestiżu RENOMA ROKU 2016

l Kapituła dokonuje punktowej oceny uczestników na podstawie wniosków złożonych
przez Kandydatów.
l W trakcie oceny Wniosków Kapituła może zwrócić się do uczestnika konkursu o dostarczenie
dodatkowych dokumentów lub uzupełnienie informacji.
l Wyniki oceny poszczególnych Kandydatów w ujęciu punktowym i głosowanie Kapituły stanowi
podstawę do otrzymania nominacji.
l Kapituła przyznaje nagrody za ich postawę, zaangażowanie, wytrwałość i osiągnięcia gospodarcze,
za zdobycie uznania społecznego i wysokiej pozycji biznesowej na rynku.
l Prezentacja Nominowanych zamieszczona jest w magazynie „Prestiż - relacje gospodarcze”
i na portalu www.prestiz.info.pl oraz przesłana do redakcji zaproszonych do zgłaszania
kandydatów.
l Nominowani otrzymują Dyplomy, a Laureaci Statuteki i w każdej kategorii Godła cyfrowe,
do wykorzystania w materiałach promocyjnych. Laureaci poprzednich edycji mogą co roku
potwierdzać otrzymanie Nagrody Prestiżu przez ubieganie się o statuetki Brylantów do nagrody
RENOMA ROKU.
l Wręczenie Nagród Prestiżu RENOMA ROKU 2016 odbędzie się w marcu 2017 roku, tradycyjnie
w Centrum Prasowym Foksal w Warszawie, siedzibie Stowarzyszenia Dziennikarzy lub - ze względu
na jubileuszową edycję - na Zamku Królewskim w Warszawie.

Motto: Żeby działanie miało sens, jeszcze i to - potrzeba uznania drugiego człowieka.

Dlaczego renoma i rola reputacji
jest tak ważna w działalności gospodarczej?
Korzyści z udziału w konkursie o Nagrodę Prestiżu RENOMA ROKU
l Ponieważ to renoma przyczynia się do zdobycia przewagi konkurencyjnej. Dobrze oceniany szef ma
zasadniczy wpływ nie tylko na postrzeganie firmy, również na jej wartość finansową. Firma o nieskazitelnej
reputacji cieszy się uznaniem, staje się wzorowym przykładem, jest porównywana z innymi przez najlepsze
ze swoich cech. Firma, przedsiębiorca, produkt, wynalazca o uznanej renomie stają się ważni dla pracowników, klientów, dostawców, inwestorów i wielu innych grup społecznych. Stają się wzorcami o uznanej
reputacji. Zdobyta renoma podnosi ich prestiż i bezpośrednio wpływa na uznanie całego środowiska.
l Promocja reputacji – udział w konkursie nobilituje wśród jego adresatów: ludzi świata biznesu, nauki,
polityki, dyplomacji i mediów.
l Skuteczna realizacja komunikacji zewnętrznej firm i promocji w ujęciu marketingu strategicznego
polegająca na połączeniu public relations z marketingiem bezpośrednim. Skutkuje podniesieniem rangi,
konkurencyjności i znaczenia rynkowego nominowanych i laureatów nagrody.
l Budowa pozytywnego wizerunku przedsiębiorców i firm wśród partnerów biznesowych i otoczenia
makroekonomicznego, umacnianie związków z najlepszymi partnerami, wpływanie na wzajemne zaufanie
i lojalność, a także rekomendowanie do zawierania nowych związków.
l Publikacje o firmie i jej partnerach na łamach „Prestiżu” wpływają na wzajemne zaufanie
i lojalność. Nie tylko czysto racjonalną, również emocjonalną. Tworzą kapitał zaufania.
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Motto: Żeby działanie miało sens, jeszcze i to - potrzeba uznania drugiego człowieka.
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PRESTIŻ - RELACJE GOSPODARCZE
Pismo poświęcone reputacji polskiej gospodarki
l Periodyk o tematyce gospodarczej. Ukazuje się od 1998 roku.
l Pismo imiennie i bezpłatnie kolportowane do starannie wyselekcjonowanej
grupy odbiorców. Dociera do ponad 4000 adresatów w wersji drukowanej:
71% czytelników to przedstawiciele najbogatszych i najprężniej działających w Polsce firm,
17% czytelników sprawuje władzę w RP,
12% czytelników stoi na czele organizacji wspierajacych gospodarkę i kształtujących opinię publiczną.
l Wraz z ustanowiemiem Nagrody Prestiżu RENOMA ROKU, od 2012 r. ukazuje sie wersja internetowa
pisma, która odsłaniana jest co roku z coraz większą częstotliwością:
w 2012 (9 miesięcy) - 431 246 odsłon, 2013 - 952 476 odsłon, 2014 - 1 572 696 odsłon,
2015 - 1 695 693 odsłony.
l Pismo jest orędownikiem i promotorem dokonań firm i ludzi nimi kierujących:
w buduje prestiż polskiej gospodarki,
w upowszechnia metody osiągania sukcesu w gospodarce i promuje pozytywne wzorce
i zachowania społecznie ważne,
w prezentuje osiągnięcia nominowanych i lauretaów Nagrody Prestiżu RENOMA ROKU
i Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP.
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Motto: Żeby działanie miało sens, jeszcze i to - potrzeba uznania drugiego człowieka.

OFERTA ZAKUPU PAKIETU PROMOCYJNEGO
dla kandydatów Nominowanych i Laureatów w konkursie
o gospodarczą Nagrodę Prestiżu RENOMA ROKU 2016
WARTOść ZAKUPU PAKIETU PROMOCYJNEGO – 10 000 zł netto
(z możliwością indywidualnego zróżnicowania kwoty wartości pakietu)

ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA:

Kontakt:
Jerzy Byra
tel. kom. 607 573 281
„Prestiż - relacje gospodarcze”
magazyn poświęcony reputacji
polskiej gospodarki
00-676 Warszawa,
ul. Marszałkowska 55/73 lok. 14
Tel. (22) 625-48-18,
tel. kom. 607 573 281
E-mail: prestiz@prestiz.info.pl

Pakiet promocyjno-reklamowy:
l jedna strona reklamowa i 4 strony prezentacji
(artykuł, wywiad) w magazynie „Prestiż - relacje
gospodarcze” w wydaniu specjalnym na uroczystą
galę przyznania nagród lub 2 x po 2 strony w dwóch
kolejnych numerach;
l prezentacja Nominowanych w magazynie
„Prestiż - relacje gospodarcze” w wydaniu specjalnym
na uroczystą galę przyznania nagród oraz na portalu
„www.prestiż.info.pl”
l banner główny - na portalu „www.prestiż.info.pl” przez cały rok od otrzymania statuetki Laureata;
l baner promocyjny - na portalu
„www.prestiż.info.pl” - przez cały rok od otrzymania
tytułów Nominowany i Laureat z linkiem do stron
internetowych wyróżnionych.
Promocja przed Galą:
l prezentacja Nominowanych na portalu
„www.prestiż.info.pl”
l logotyp na stronie www.prestiż.info.pl;
l 20 egzemplarzy wydania specjalnego magazynu
"Prestiż - relacje gospodarcze";

l 2 podwójne zaproszenia na uroczystą Galę
przyznania nagród.
Promocja podczas Gali:
l możliwość dołączenia krótkiego filmu
reklamowego (do 45 sekund), który zostanie
wyemitowany podczas Gali przed rozpoczęciem
przyznawania nagród;
l wyświetlanie logotypu i zdjęcia Nominowanych i Laureatów na głównym ekranie
podczas przyznawania nagród;
l uroczysta prezentacja Nominowanych podczas uroczystego przyznawania wyróżnień;
l możliwość ustawienia 1 roll-upa podczas
uroczystości (poza sceną);
l możliwość przekazania uczestnikom
uroczystości materiałów Nominowanych
i Laureatów, zainsertowanych w torbach
wręczanych po Gali;
l możliwość wprowadzenia hostessy, która
będzie rozdawała materiały Nominowanych
i Laureatów.

Motto: Żeby działanie miało sens, jeszcze i to - potrzeba uznania drugiego człowieka.

