REGULAMIN KONKURSU
„Produkt Roku”
oraz
„Forma Promocji Targowej”
na Targach Energetycznych ENERGETICS 2019
odbywających się w dniach 19 - 21 listopada 2019 r. w Lublinie
§1
Prawo do udziału w konkursie „Produkt Roku” przysługuje wszystkim wystawcom uczestniczącym
w Targach. Przystąpienie do konkursu jest dobrowolne i następuje na podstawie pisemnego
wniosku, który należy przesłać pod adres Targów Lublin S.A. lub dostarczyć osobiście najpóźniej
do 15 listopada 2019 r. do godz. 16.00. Niedotrzymanie terminu traktowane jest jako
zaniechanie uczestnictwa w Konkursie.
§2
W konkursie „Produkt Roku” udział mogą wziąć tylko produkty znajdujące się na stoisku
wystawcy podczas Targów Energetycznych ENERGETICS 2019.
§3
Kategoria „Forma Promocji Targowej” jest kategorią otwartą i nie wymaga zgłoszenia. Przy ocenie
Komisja Konkursowa bierze pod uwagę ofertę wszystkich wystawców uczestniczących w Targach.
§4
Zakwalifikowania produktów oraz ich oceny dokona Komisja Konkursowa powołana przez
organizatora Targów.
§5
Kryteriami, według których przeprowadzona zostanie ocena zakwalifikowanych produktów,
są m. in.: nowatorstwo, trafność oferty na zapotrzebowanie rynku, ochrona środowiska, jakość
wykonania, wzornictwo, estetyka, opakowanie, cena wyrobu. Przy ocenie brane będą pod uwagę
atesty i opinie wydane przez specjalistyczne instytucje. Produkty zgłoszone do konkursu, które
nie będą znajdowały się na stoisku wystawcy, nie zostaną uwzględnione w dalszej ocenie.
§6
Do konkursu „Produkt Roku” produkty można zgłosić w trzech kategoriach:
1. urządzenia,
osprzęt
i
systemy
dedykowane
dla
napowietrznych linii
elektroenergetycznych
2. urządzenia, osprzęt i systemy do kablowych linii elektroenergetycznych
3. energetyka alternatywna i odnawialna w tym sprzęt oświetleniowy i elektromobilność.
Podczas wypełniania zgłoszenia należy zaznaczyć właściwą kategorię.
§7
Nagrodami w konkursie są: Statuetki Targowe, Wyróżnienia Targowe w formie dyplomów.
§8
Uczestnictwo w Konkursie podlega opłacie w wysokości 200 zł netto za każdy zgłoszony produkt.
Opłatę należy wnieść na konto Targów Lublin S.A. z adnotacją: „Konkurs - opłata – nazwa firmy”.
§9
00
Ogłoszenie werdyktu i wręczenie nagród odbędzie się w dniu 19 listopada o godz. 18 podczas
wieczoru branżowego.
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