Załącznik nr 1 do Regulaminu w sprawie
zasad nagradzania i przyznawania
Medalu Targów Reklamy i Poligrafii
RemaDays Warszaw

Nr hali...............................
Nr stoiska ..........................

ZGŁOSZENIE
urządzenia/rozwiązania do Konkursu
The Prize for Innovations

Dokładna nazwa
urządzenia/rozwiązania ................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Producent: .....................................................................................................................................................
Adres: ...........................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Zgłaszający.....................................................................................................................................................
Adres:............................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
Tel./fax ............................................................e-mail:….................................................................................
Upoważniony przedstawiciel wystawcy do udzielenia członkom Jury wyczerpujących informacji na stoisku:
.....................................................................................................................................................................
...........................
Kategoria:
(można wybrać jedną kategorię: Gifts World, POS & Display, Technology Park, Printing House, Packaging Materials,
PhotoCreation, Lighting Systems, Event Show, IT & e-Solutions, Outdoor Advertising, Textile Zone)
Załączniki – materiały uzasadniające walory produktu (zgodnie z Regulaminem zasad nagradzania produktów Medalem
Targów Reklamy i Poligrafii RemaDays Warszawa):
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Opłata za udział w Konkursie wynosi 500,-zł + aktualnie obowiązujący podatek VAT (opłata obowiązuje za kązde
zgłoszone urządzenie/rozwiązanie).
Opłata dokonywana jest na podstawie prawidłowo wystawionej faktury przez Organizatora, najpóźniej do 23 stycznia
2019 r.
UWAGA!
Zgłoszenia do konkursu łącznie z materiałami uzasadniającymi prosimy przesłać w formie elektronicznej (Materiały
prosimy wysyłać na nośniku multimedialnym lub na podany adres e-mail)
The Prize for Innovations
GJC International Sp. z o.o. sp. k.
ul. Podbiałowa 11,
61-680 Poznań
e-mail: mariusz@gjc.pl
Termin nadsyłania zgłoszeń: do 18 stycznia 2019 r.

Oświadczamy, że jesteśmy podatnikiem uprawnionym do otrzymywania faktur VAT i posiadamy numer identyfikacyjny
NIP : .............................................................................................................................................................
Pełna nazwa firmy(do faktury)...........................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

....................................................
(miejscowość i data)

..........................................................
(pieczęć firmy i podpisy prawnie wiążące)

Załącznik nr 2
do Regulaminu Konkursu
The Prize for Innovations

SPECYFIKACJA ZGŁOSZENIA URZĄDZENIA/ROZWIĄZANIA DO KONKURSU
1.

ZAWARTOŚĆ ZGŁOSZENIA



informacja o urządzeniu/rozwiązaniu: nazwa, rodzaje , typy, parametry, cel i zakres
zastosowania, idea powstania, kierunki zastosowań z uzasadnieniem, przykłady zastosowań
(wybrane przykłady,lista referencyjna, potwierdzenia realizacyjne)
zalety urządzenia/rozwiązania, odrębności parametrów, innowacyjność, technologia, informacje o
wytwarzaniu (od kiedy, dotychczasowa produkcja i sprzedaż), pozycja urządzenia/maszyny na
rynku, porównanie z innymi urządzeniami/rozwiązaniami podobnymi na rynku, kontrola jakości
produkcji na poziomie zakładu i urządzenia/rozwiązania, opinie ważnych użytkowników,
informacja cenowa na tle innych urządzeń/rozwiązań
dokumenty certyfikujące, świadectwa, wyniki badań, zgodność z normami (zaświadczenia,
aprobaty, dopuszczenia do zastosowania i do obrotu itp.)
zastosowanie zagraniczne (udział w eksporcie, ocena jakościowa i ilościowa)
zdjęcia, dokumentacja rysunkowa, foldery, katalogi
informacja o producencie (w tym: zakres produkcji, tradycje, doświadczenie, potwierdzone
systemy jakościowe np. norma ISO lub inne)
zdjęcie o następującej specyfikacji: CMYK 300dpi tiff (z zachowaną przezroczystością), Tło
produktu usunięte









2.

FORMA ZGŁOSZENIA

 zgłoszenie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu,
 parametry i informacje porównawcze powinny być stabelaryzowane
 informacje handlowe (produkcja, sprzedaż, atrakcyjność rynkowa) nie mogą wyjawiać
tajemnicy handlowej, ale charakteryzować wielkość firmy, jej pozycję rynkową, wagę i znaczenie
dla branży i gospodarki

