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GALA ROZDANIA NAGRÓD

Nie ma większego zaszczytu dla lidera biznesu niż uznanie wyrażone przez innych liderów. Podczas 
jednego wyjątkowego wieczoru osoby piastujące stanowiska kierownicze w przedsiębiorstwach 
produkcyjnych wezmą udział w ceremonii uhonorowania osób, które wykazały się szczególnymi 
zasługami, zapewniając podległym sobie organizacjom największe osiągnięcia.

Uroczysta gala wręczenia nagród odbędzie się 4 grudnia 2019 r., w Warszawie. Ceremonia 
rozpocznie się o 18:00 od koktajlu, po którym nastąpi uroczysta kolacja i wręczenie nagród.  
W gali wezmą udział osoby pełniące funkcje kierownicze w przedsiębiorstwach działających  
w regionie, a także przedstawiciele mediów, dostawcy i eksperci w dziedzinie technologii produkcji.

NIEZALEŻNE JURY – KATEGORIE I KRYTERIA PRZYZNAWANIA NAGRÓD

Korzystając z doświadczeń zdobytych podczas poprzedniej edycji, ulepszyliśmy i rozszerzyliśmy 
kategorie oraz proces nominacyjny, aby przyciągnąć uwagę większej liczby fabryk i kadry 
zarządzającej.

  W pełni zintegrowany system online zgłaszania aplikacji i głosowania w celu ułatwienia 
całego procesu

  Kategorie produkcyjne obejmujące sektory takie jak obrona, motoryzacja, spożywczy  
i wiele innych

  Kategorie podzielone według wielkości obrotów firmy w celu łatwiejszego porównania  
i oceny 

NOMINACJE – zgłoszenia przyjmujemy za pośrednictwem naszej strony internetowej od  
1 lutego 2019 r.

 01.02.2019 – 31.10.2019 – przyjmowanie zgłoszeń
 02.11.2019 – 22.11.2019 – analiza aplikacji i głosowanie Jury
 25.11.2019 – oficjalne ogłoszenie krótka lista
 03.12.2019 – ostateczne głosowanie Jury
 04.12.2019 – ceremonia wręczenia nagród
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KRÓTKA LISTA – krótka lista firm kandydujących zostanie wytypowana 25 listopada 2019 r.

 Wszystkie firmy z krótkiej listy zostaną publicznie ogłoszone.

  Wszystkie fabryki z krótkiej listy będą miały możliwość przesłania sędziom dodatkowych 
informacji w ciągu ostatniego miesiąca przed ostatecznym głosowaniem Jury. Każde 
głosowanie Jury będzie się odbywało online.

NIEZALEŻNE JURY – członkowie naszego niezależnego Jury ocenią wszystkich kandydatów 
na miesiąc przed uroczystością. Na podstawie ocen Jury zostanie zaprezentowana krótka lista 
firm nominowanych w każdej kategorii.

KATEGORIE, W KTÓRYCH BĘDĄ PRZYZNAWANE NAGRODY

Każda aplikacja będzie oceniana na podstawie jej aktywności w następujących kategoriach:

WYKAZ KATEGORII SPECJALISTYCZNYCH:

  Przemysł 4.0

  Utrzymanie Ruchu

  Pracodawca Roku

  Badania i Rozwój

  Zielona Fabryka

  Bezpieczna Fabryka
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WYKAZ KATEGORII WEDŁUG BRANŻ:

  Motoryzacyjna
  Spożywcza
  Elektroniczna i elektrotechniczna
  Energetyczna
  Chemiczna i tworzyw sztucznych
  Metalowa
  Drzewno – papiernicza
  Farmaceutyczna i kosmetyczna
  Meblowa i wyposażenia wnętrz
  FMCG

 

NAGRODY PRESTIŻOWE:

  Fabryka Roku – Tą nagrodą zostanie wyróżnione najlepsze przedsiębiorstwo produkcyjne 
w Polsce. Stanowi ona dowód szczególnych sukcesów firmy w dziedzinie doskonalenia 
organizacji produkcji, a także wyjątkowych osiągnięć w wybranych w.w. obszarach działalności, 
które zapewniły przedsiębiorstwu powodzenie, a tym samym znacząco wzmocniły jego 
konkurencyjność.

  CEO Roku – Nagroda ta promuje doskonałość w zarządzaniu i kierowaniu przedsiębiorstwem. 
Znaczącymi czynnikami w wyborze jest nie tylko KPI, lecz także rozpoznawalność marki, 
sukcesy w restrukturyzacji, morale pracowników itp. Zwycięzca godny tytułu CEO Roku zostanie 
wybrany przez równe sobie Jury na podstawie jego cech przywódczych.

  Dostawca Roku – Tytuł „Dostawcy Roku” przyznawany jest firmie, która zebrała najwyższą liczbę 
głosów za wszystkie produkty wprowadzone w 2018 roku do Produktu Roku organizowanego 
przez Control Engineering oraz Inżynierię & Utrzymanie Ruchu. W każdej kategorii będzie 
przyznana jedna nagroda w kategoriach: automatyzacja zakładu przemysłowego oraz 
utrzymanie ruchu w zakładzie przemysłowym. W 2018 roku została dodana kategoria 
„Dostawca Roku” pod nazwą „Smart Factory”, która uznaje dostawców dostarczających produkty 
lub usługi dla ogólnej innowacji technologicznej produkcji.

 

Więcej informacji na temat tych konkursów w dostępne na:  
www.pr.controlengineering.pl i www.pr.utrzymanieruchu.pl
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OFERTA SPONSORSKA 
Wydawnictwo Trade Media oferuje Państwu wyjątkową okazję do promocji wizerunku i budowania 
świadomości marki, a także do optymalnego zaprezentowania się szerokiej publiczności w roli 
sponsora tych wydarzeń. Przyznawanie nagród Fabryka Roku ma służyć stworzeniu atmosfery 
biznesowej, która ułatwi gościom i sponsorom nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów, 
mogących zaowocować korzystnymi transakcjami i długofalową współpracą.

Wydawnictwo Trade Media stawia sobie za cel wspieranie rozwoju relacji biznesowych. Będzie 
więc dokładać wszelkich starań, abyście Państwo odnieśli maksymalne korzyści w tej dziedzinie 
dzięki współpracy w roli sponsora. Naszym zadaniem jest wspieranie Państwa przez zapewnienie 
optymalnego czasu, widoczności i możliwości promocji przed wydarzeniami, w ich trakcie oraz po ich 
zakończeniu.

PREMIER PARTNER – 15 000 PLN

PROMOCJA POPRZEDZAJĄCA WYDARZENIE:

  Logo firmy w materiałach drukowanych – wyróżnione i zajmujące centralne miejsce we 
wszystkich materiałach promocyjnych, które będą wykorzystywane podczas szeroko zakrojonej 
kampanii marketingowej, skierowanej do ponad pięćdziesięciu tysięcy osób z branży.

  Logo firmy w materiałach elektronicznych – wyróżnione i zajmujące centralne miejsce we 
wszystkich ofertach przesyłanych drogą elektroniczną w ramach działań marketingowych do 
ponad stu tysięcy firm i osób. Hiperłącza – logo firmy na naszej stronie internetowej wydarzenia, 
funkcjonujące jako łącze kierujące potencjalnych klientów do strony internetowej firmy.

  Hiperłącza – logo firmy na naszej stronie internetowej wydarzenia, funkcjonujące jako łącze 
kierujące potencjalnych klientów do strony internetowej firmy.

  Działania skierowane do wybranej grupy odbiorców – na Państwa życzenie przeprowadzimy akcję 
promującą wydarzenie, skierowaną do określonej grupy przedsiębiorstw.

  Przedstawiciel firmy w jury (musi mieć stanowisko menedżera lub wyższe). 
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PROMOCJA PODCZAS KONFERENCJI I GALI WRĘCZENIA NAGRÓD:

  15-minutowa prezentacja podczas konferencji.

  Bilety na Galę i konferencję – stolik dla dziesięciu (10) osób, wraz z flagą z logo firmy oraz  
dziesięć (10) biletów na konferencję.

  Rozpoznawalność – firma zostanie przedstawiona jako nosząca tytuł Premier Partner podczas 
powitania i otwierającej prezentacji, co zwiększy jej rozpoznawalność i ułatwi budowanie relacji  
z klientami.

  Wręczenie nagród – przedstawiciel Państwa firmy będzie miał okazję wręczyć jedną z nagród dla 
CEO of the Year lub Fabryka Roku.

  Drukowany program wydarzenia – logo firmy będzie umieszczone w atrakcyjnym miejscu we 
wszystkich materiałach drukowanych.

  Program wydarzenia – całostronicowa reklama w programie wydarzenia.

  Oznakowanie wydarzenia – logo firmy będzie umieszczone w widocznym miejscu za sceną.

  Oznakowanie powitalne – udział firmy będzie szczególnie wyraźnie zaznaczony na wszystkich 
elementach oznakowania powitalnego.

  Materiał drukowany i/lub prezent – w pakiecie prezentów, który będzie wręczany każdemu 
gościowi, mogą znaleźć się podarunki od Państwa firmy i/lub broszura informacyjna.

PROMOCJA PO WYDARZENIU:

  Profil gości i przedstawicieli – otrzymacie Państwo cenną, poufną listę wszystkich gości biorących 
udział w Gali i konferencji.

  Publikacje – zdjęcia i sprawozdanie z wydarzenia zostaną przedstawione w naszych publikacjach.

  Komunikat prasowy – firma zostanie przedstawiona jako nosząca tytuł Premier Partner w szeroko 
rozpowszechnianym po Gali komunikacie prasowym.
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SPONSOR NAGRODY – 10 000 PLN 

Oferujemy Państwu możliwość sponsorowania wybranych nagród.

KORZYŚCI DLA SPONSORÓW NAGRÓD:

  Nagroda będzie wręczana przez przedstawiciela sponsora.

  Logo firmy przedstawione jako Sponsor Nagrody dla konkretnej kategorii nagród wybranej 
przez Sponsora

  Sześć biletów na Galę wręczenia nagród oraz konferencję. 

PROMOCJA POPRZEDZAJĄCA WYDARZENIE:

   Logo firmy w materiałach drukowanych – wyróżnione i zajmujące centralne miejsce we 
wszystkich materiałach promocyjnych, które będą wykorzystywane podczas szeroko 
zakrojonej kampanii marketingowej, skierowanej do ponad pięćdziesięciu tysięcy osób  
z branży.

  Logo firmy w materiałach elektronicznych – wyróżnione i zajmujące centralne miejsce we 
wszystkich ofertach przesyłanych drogą elektroniczną w ramach działań marketingowych 
do ponad stu tysięcy firm i osób. Hiperłącza – logo firmy na naszej stronie internetowej 
wydarzenia, funkcjonujące jako łącze kierujące potencjalnych klientów do strony 
internetowej firmy.

  Przedstawiciel firmy w jury (musi mieć stanowisko menedżera lub wyższe).  

PROMOCJA PODCZAS KONFERENCJI I GALI WRĘCZENIA NAGRÓD:

  15-minutowa prezentacja podczas konferencji.

  Logo sponsora umieszczone w programie, broszurze i prezentacji.

  Umieszczenie banera sponsora w widocznym miejscu podczas wydarzenia.

  Bilety na Galę i konferencję – 6 biletów.

  Sponsor zostanie przedstawiony w szeroko rozpowszechnianym po Gali komunikacie 
prasowym.
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  Drukowany program wydarzenia – logo firmy będzie umieszczone w atrakcyjnym miejscu 
we wszystkich materiałach drukowanych.

  Program wydarzenia – całostronicowa reklama w programie wydarzenia.

 
PROMOCJA PO WYDARZENIU:

  Publikacje – zdjęcia i sprawozdanie z wydarzenia zostaną przedstawione w naszych 
publikacjach.

  Komunikat prasowy – firma zostanie przedstawiona jako nosząca tytuł Award Sponsor  
w szeroko rozpowszechnianym po Gali komunikacie prasowym.

  Profil gości i przedstawicieli – otrzymacie Państwo cenną, poufną listę wszystkich gości 
biorących udział w Gali i konferencji.

ZŁOTY PARTNER – 8 000 PLN
Oferta obejmuje zawartość pakietu „Sponsor Nagrody”, z pominięciem „Korzyści dla sponsorów 
Nagród”  oraz do 4 biletów na konferencję i galę.

SREBRNY PARTNER – 5 000 PLN
  2 bilety na galę i konferencję (włączając bilety dla prelegentów).

  Drukowane materiały dotyczące wydarzenia – logo firmy będzie umieszczone we 
wszystkich materiałach drukowanych.

  Program wydarzenia – półstronicowa reklama firmy oraz oferowanych produktów lub usług.

  Oznakowanie powitalne – udział firmy będzie zaznaczony na wszystkich elementach 
oznakowania powitalnego.

  Profil gości i przedstawicieli – otrzymacie Państwo cenną, poufną listę wszystkich gości 
biorących udział w Gali i konferencji.
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DODATKOWE MOŻLIWOŚCI PROMOCJI

  Otrzymacie Państwo profil gości i przedstawicieli, który jest zgodny z RODO.  
Uczestnicy Gali wyrażają na to zgodę poprzez akceptację regulaminu, w którym zawarta 
jest informacja o tym, że ich danę zostaną przekazane sponsorom – 4 000 PLN. 

  Możliwość umieszczenia ścianki Sponsora na foyer przed salą, w której odbędzie się  
gala – 3500 PLN

  Możliwość umieszczenia roll up’u Sponsora na foyer przed salą, w której odbędzie się  
gala – 1500 PLN

  Możliwość umieszczenia stoiska Sponsora (stoisko do 6m2, stół, dostęp do prądu) na foyer 
przed salą, w której odbędzie się gala – 5500 PLN 

REKLAMA W PROGRAMIE WYDARZENIA

  Jedna strona – 3 000 PLN

  1/2 strony – 2 000 PLN

  Reklama w formie roll-up w sali bankietowej – 2 000 PLN

ZAREZERWUJ BILETY 

Cennik wczesnej rezerwacji biletów

  Pojedynczy bilet jedynie na konferencję: 295 PLN

  Pojedynczy bilet na Galę: 595 PLN

  Pojedynczy bilet na Galę (włączając konferencję): 695 PLN

  Stolik na 10 osób na Galę (włączając 2 bilety na konferencję): 5 000 PLN

Bilety można zamówić online na stronie www.fabrykaroku.pl
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Piotr Wojciechowski
Key Account Manager

piotr.wojciechowski@trademedia.pl
tel. +48 22 852 44 15 wew. 111

kom. +48 509 390 560

Małgorzata Pałuba
Account Manager

malgorzata.paluba@trademedia.pl
tel. + 48 22 852 44 15 wew.118

kom. +48 728 834 685 

Beata Kaczmarska
Account Manager

beata.kaczmarska@trademedia.pl
tel. +48 22 852 44 15 wew. 107

kom. +48 504 166 934

ul. Gintrowskiego 30 lok. 413A, 02-697 Warszawa, Poland
www.trademedia.us

Kontakt


