Warszawa, 2021 r.
Etapy konkursu WIKTORIA Znak Jakości Przedsiębiorców
WIKTORIA Znak Jakości Przedsiębiorców jest niekomercyjnym konkursem dla podmiotów prowadzących
działalność gospodarczą w Polsce. Nominowane firmy przystępując do rywalizacji nie wnoszą żadnych opłat.

Plebiscyt od 24. lat skutecznie promuje najlepsze firmy. Jest symbolem jakości, rzetelności
i wiarygodności w prowadzeniu działalności gospodarczej, a także:
• potwierdza wiarygodnośd finansową firmy,
• podnosi prestiż w oczach konkurencji,
• zwiększa zaufanie partnerów i klientów,
• pomaga w efektywnym budowaniu pozytywnego wizerunku firmy i jej renomy,
• dynamizuje pozyskiwanie nowych klientów, kontrahentów i inwestorów,
• potwierdza właściwe zarządzanie firmą oraz wysoką jakośd oferowanych towarów i usług,
• umacnia pozycję firmy na rynku.
Nominacja
Według regulaminu prawo do nominacji firm posiada organizator konkursu, samorząd terytorialny, samorząd
gospodarczy oraz Ambasadorzy Marki. Firmy zostaną powiadomione o nominacjach, a te które będą chciały
wziąd udział w konkursie zostaną poproszone o złożenie odpowiednich dokumentów. Na ich podstawie Kapituła
Konkursu wyłoni laureatów w 17. kategoriach.
Przystąpienie do konkursu
Nominowana firma, która wyraziła chęd udziału w plebiscycie, powinna przesład drogą mailowa na adres
biuro_promocji@nagrodawiktoria.pl najpóźniej do 30 lipca 2021r. Formularz Zgłoszenia. Można go pobrad z
oficjalnej strony internetowej WWW.nagrodawiktoria.pl w zakładce materiały konkursowe.
Zeszyt konkursowy
Kolejnym i zarazem najważniejszym etapem plebiscytu jest przygotowanie Zeszytu Konkursowego. Zeszyt
konkursowy powinien składad się ze strony tytułowej oraz zgłoszeniowej, a także zawierad dokumenty w
działach: o firmie, opinie, innowacyjnośd, referencje, podziękowania, prasa, nagrody i certyfikaty,
rekomendacje samorządu gospodarczego oraz inne. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w
załączniku nr 2 do regulaminu, który podobnie jak Formularz Zgłoszenia, znajduje się na stronie konkursu w
zakładce materiały konkursowe. Ostateczny termin jego przesłania do siedziby Kapituły Konkursu to 05
września 2021 r.
Ogłoszenie wyników oraz Wielka Gala
Ogłoszenie wyników oraz Wielka Gala Kapituła Konkursu ogłosi wyniki po 10 września 2021 roku. Nagrody
WIKTORII zostaną wręczone podczas Wielkiej Gali, która odbędzie się 9 października 2021 r. w Warszawie. Tego
dnia, po raz czternasty ,,Nagrodą im. Wokulskiego” zostanie uhonorowany najlepszy kupiec. Wielka Gala będzie
przede wszystkim świętem przedsiębiorczości. Jest jedyną w swoim rodzaju uroczystością, podczas której
przedstawiciele biznesu mogą
podzielid się swoimi doświadczeniami oraz nawiązad nowe wartościowe kontakty. Gali towarzyszą liczne
dodatkowe atrakcje kulturalne.
Na każdym etapie konkursu organizatorzy oferują wsparcie.
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