ZGŁOSZENIE DO KONKURSU NA NAJBARDZIEJ
INNOWACYJNY PRODUKT TARGÓW PCI DAYS 2019

W yst aw c a

Termin przesyłania zgłoszeń upływa 15 kwietnia 2019r.
PEŁNA NAZWA FIRMY / WYSTAWCY

NR STOISKA

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA STOISKO (IMIĘ, NAZWISKO, TELEFON, E-MAIL)

Warunkiem udziału w konkursie jest wystawienie produktu konkursowego podczas targów PCI Days 2019.
Jeśli wystawca nie jest producentem zgłaszanego do konkursu produktu powinien dołączyć oświadczenie producenta zezwalające na
zgłoszenie produktu do konkursu.

P ro d u c en t

Zaznacz pole obok jeśli jesteś zarówno producentem jak i wystawcą, w przeciwnym wypadku wypełnij dane producenta
poniżej. Pamiętaj o dołączeniu zgody producenta na zgłoszenie jego produktu do konkursu.
Producent:

Ulica:

Kod pocztowy:

Miasto:

Województwo:

Kraj:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Strona Internetowa Producenta:

Wystawca może zgłosić max. 3 produkty. Dla każdego produktu proszę wypełnić osobne zgłoszenie.
Zgłaszamy następujący produkt do konkursu:

O p i s p ro d u k t u

Pełna nazwa produktu:

Informacje o produkcie:

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem i Warunkami Uczestnictwa dla uczestników Targów i akceptuję warunki w nim zawarte.
UWAGA:
Brak pieczęci i podpisu
uniemożliwia realizację zamówienia!!!
…………………………………………………………………….
Pieczęć firmy

…………………………………………………………………….
Data i czytelny podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania firmy

Wypełniony formularz prosimy odesłać faksem pod numer +48 (32) 455-31-61 lub e-mailem pod adres: targi@pcidays.pl
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Charakterystyka produktu:

O p i s p ro d u k t u

Główne zalety produktu:

Krótka informacja marketingowa (możliwość dołączenia ulotki, folderu, również w wersji elektronicznej):

Posiadane atesty; certyfikaty; świadectwa; wyniki badań; zgodność z obowiązującymi normami:

Otrzymane nagrody i wyróżnienia:

Lista załączników: (wzory produkty, materiały marketingowe, prezentacja, specyfikacje techniczne, zdjęcia itp.)

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem i Warunkami Uczestnictwa dla uczestników Targów i akceptuję warunki w nim zawarte.
UWAGA:
Brak pieczęci i podpisu
uniemożliwia realizację zamówienia!!!
…………………………………………………………………….
Pieczęć firmy

…………………………………………………………………….
Data i czytelny podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania firmy

Wypełniony formularz prosimy odesłać faksem pod numer +48 (32) 455-31-61 lub e-mailem pod adres: targi@pcidays.pl

REGULAMIN KONKURSU NA NAJBARDZIEJ INNOWACYJNY
PRODUKT TARGÓW PCI DAYS 2019
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§1 Informacje ogólne
1.Organizatorem Konkursu na Najbardziej Innowacyjny Produkt Targów PCI DAYS 2019 jest Wydawnictwo FARMACOM Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim 44-300, ul. Św. Jana 16, które powołuje jury składające się
z niezależnych ekspertów.
2.Nagroda - „HIT PCI DAYS 2019" jest prestiżową nagrodą przyznawaną w wyniku konkursu rozstrzyganego podczas dorocznych Targów.
3.Do udziału w konkursie dopuszczone zostaną zgłoszenia opracowane zgodnie z wymogami niniejszego Regulaminu i przesłane wraz
z wymaganymi załącznikami w języku polskim w terminie do 15.04.2019 r.
4.Do konkursu może być zgłaszany wyłącznie produkt eksponowany na Targach.
5.Celem konkursu jest wyłonienie i promocja najbardziej innowacyjnych produktów.
§2 Obowiązki zgłaszającego produkt do konkursu

Reg u l am in ko n k u r su

1.Umieszczenie produktu zgłoszonego do konkursu w widocznym miejscu ekspozycji oraz zamieszczenie zdjęcia produktu wraz z jego opisem
w Galerii Innowacji na stronie internetowej Targów (www.pcidays.pl).
2.W dniu otwarcia Targów – tj. 15 maja 2019r. (w godz. 10:00-14:00) przedstawiciel Wystawcy powinien być do dyspozycji Komisji Konkursowej
podczas oceny na stoisku zgłoszonego produktu/ów.
§3 Organizacja konkursu/Zasady konkursu
1.W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie wystawcy Targów PCI DAYS 2019, organizowanych w dniach 15-16 maja 2019 r.
2.Udział w konkursie jest bezpłatny.
3.Każdy produkt musi zostać zgłoszony na osobnym formularzu.
4.Każdy z Wystawców może zgłosić do konkursu maksymalnie trzy produkty.
5.Zgłoszone produkty są oceniane przez komisję, w skład której wchodzą niezależni eksperci w dziedzinie farmacji i kosmetyki oraz dziennikarze
reprezentujący media branżowe.
6.Wszystkie produkty zgłoszone do Konkursu wezmą także udział w Plebiscycie Publiczności.
7.Nagroda Publiczności Hit PCI DAYS 2019 zostanie przyznana na podstawie wyników ankiety internetowej, dostępniej na stronie internetowej
Targów od 15 stycznia do 15 kwietnia 2019r. Głosowanie rozpocznie się 15 stycznia 2019r. o godz. 0:00. Wtedy to na stronie internetowej Targów
udostępniona zostanie ankieta ze szczegółową listą wszystkich produktów i firm, zgłoszonych do Konkursu, pretendujących które powalczą
o Nagrodę Publiczności HIT PCI DAYS 2019. Jedna osoba może oddać jeden głos. Możliwość głosowania zakończy się 15 kwietnia 2019r.
o godz. 23:59.
8.Spośród nadesłanych zgłoszeń, komisja wybierze najbardziej innowacyjny produkt. Dopuszcza się możliwość wyboru i nagrodzenia dwóch
produktów. Komisja dodatkowo może przyznać maksymalnie trzy wyróżnienia.
9.W przypadku wątpliwości i braku jednoznacznej decyzji rozstrzygającej Organizator zastrzega sobie prawo do odwiedzenia przez komisję
konkursową stoisk Wystawców, którzy zgłosili produkt do konkursu, w celu uzyskania dodatkowych informacji o produkcie.
10.Ogłoszenie zwycięskich produktów nastąpi pierwszego dnia Targów - 15 maja 2019 roku w Strefie Innowacji około godz. 15.00.
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem i Warunkami Uczestnictwa dla uczestników Targów i akceptuję warunki w nim zawarte.
UWAGA:
Brak pieczęci i podpisu
uniemożliwia realizację zamówienia!!!
…………………………………………………………………….
Pieczęć firmy
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§4 Rejestracja zgłoszeń
1.Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać kompletnie wypełniony i zeskanowany formularz zgłoszeniowy, skany dokumentacji dotyczącej
produktu, zdjęcia i inne materiały informacyjne na adres e-mail: targi@pcidays.pl w nieprzekraczalnym terminie 15 kwietnia 2019 r.
2.Wszystkie nadesłane materiały zostaną przekazane komisji konkursowej. Organizator nie zwraca materiałów oraz poniesionych kosztów
związanych ze zgłoszeniem do konkursu.
§5 Nagrody
1.Laureaci zostaną nagrodzeni dyplomem, statuetką oraz logo „HIT PCI DAYS 2019" w formacie umożliwiającym jego przekształcanie
i wykorzystywanie w celach promocyjnych.
2.Logo może być wykorzystane wyłącznie w celu promocji nagrodzonego produktu, którego nazwa zostanie umieszczona na dyplomie.

Reg u l am in ko n k u r su

3.Firmy wyróżnione zostaną nagrodzone dyplomem.
§6 Postanowienia końcowe
1.Regulamin dostępny jest na stronie www.pcidays.pl
2.Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
3.Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu.
4.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.
5.Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie ma możliwości odwołania od niej.
6.Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
7.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych.
8.Pytania w sprawie konkursu prosimy kierować do Organizatora.

Oświadczenie:
Oświadczam, że znam i akceptuję Regulamin Konkursu. Potwierdzam prawdziwość danych zawartych w niniejszym formularzu
oraz jestem świadomy/a, że podanie fałszywych informacji wyklucza z udziału w konkursie. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie
przesłanych zdjęć i informacji o produkcie oraz logo firmy.

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem i Warunkami Uczestnictwa dla uczestników Targów i akceptuję warunki w nim zawarte.
UWAGA:
Brak pieczęci i podpisu
uniemożliwia realizację zamówienia!!!
…………………………………………………………………….
Pieczęć firmy

…………………………………………………………………….
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Wypełniony formularz prosimy odesłać faksem pod numer +48 (32) 455-31-61 lub e-mailem pod adres: targi@pcidays.pl

