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Přihláška do soutěže
uzávěrka přihlášky 28. 2. 2018

GRAND PRIX – SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ EXPONÁT / TECHNOLOGII

Přihlášku do soutěže zašlete nejpozději do 28. 2. 2018.

500 Kč/exponát

Na www.forhabitat.cz/vystavovatel můžete stáhnout formulář vyplnitelný na počítači.

Informace budou využity v reklamní kampani veletrhu a uveřejněny na stránkách veletrhu.
1.
Název firmy: _____________________________________________________________________________________________________
Název exponátu: __________________________________________________________________________________________________
Výrobce: ________________________________________________________________________________________________________
Popis exponátu: __________________________________________________________________________________________________
Kontaktní osoba: _________________________________________ Tel.: _________________________ Fax: ________________________
E-mail: _________________________________________________________ Mobil: ___________________________________________
Charakteristika vlastností, pro něž exponát přihlašujeme do soutěže:

2.
Název firmy: _____________________________________________________________________________________________________
Název exponátu: __________________________________________________________________________________________________
Výrobce: ________________________________________________________________________________________________________
Popis exponátu: __________________________________________________________________________________________________
Kontaktní osoba: _________________________________________ Tel.: _________________________ Fax: ________________________
E-mail: _________________________________________________________ Mobil: ___________________________________________
Charakteristika vlastností, pro něž exponát přihlašujeme do soutěže:

V případě více exponátů využijte přílohy.

S přihláškou zašlete fotografie v elektronické podobě v jpg., min. 1 kus.
Vyhlašovatelem soutěže je ABF, a.s.
Exponáty, technologie a služby budou prezentovány na veletrhu v areálu
PVA.
Kategorie hodnocení:
a/ GRAND PRIX veletrhu FOR HABITAT
b/ GRAND PRIX veletrhu FOR INTERIOR
c/ GRAND PRIX veletrhu FOR GARDEN
d/ GRAND PRIX veletrhu DESIGN SHAKER
e/ GRAND PRIX veletrhu DESIGN V KOUPELNĚ
Základní kritéria:
Technické řešení, netradiční nápad, design, mimořádná kvalita
za přijatelnou cenu, ekologická hlediska, chemická a biologická nezávadnost, energetická úspornost a obecné vlastnosti charakterizující
šetrný vztah k životnímu prostředí.
Za výrobce může s jeho souhlasem přihlásit do soutěže výrobek
i prodejní nebo dealerská organizace, která bude vystavovat na veletrhu.
Porota udělí cenu GRAND PRIX.
Průběh hodnocení poroty je neveřejný.
Porota posuzuje parametry výrobků přímo na veletrhu.

Vyhlašovatel soutěže není povinen zdůvodňovat rozhodnutí poroty. Proti
rozhodnutí poroty není odvolání.
Výsledky soutěže budou oficiálně vyhlášeny v rámci Společenského
večera vystavovatelů s předáváním cen GRAND PRIX.
Přihlášené exponáty budou po zahájení veletrhu označeny v expozicích
tištěnými cedulkami dodanými ABF, a.s.
Seznam vítězných exponátů bude zveřejněn v tiskové zprávě
a na webových stránkách veletrhů.
Přihlášené exponáty budou propagovány na stránkách veletrhu a facebookových stránkách veletrhu.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo reagovat na technické a organizační
okolnosti, které mohou vést ke změnám v termínech nebo průběhu
soutěže. Všem přihlášeným garantuje včasnou informovanost.
Účast v soutěži je zpoplatněna.
500 Kč + DPH za každý přihlášený exponát.
Firma s přihlášeným exponátem obdrží 2 vstupenky na společenský
večer zdarma.

Všechny ceny jsou uváděny bez DPH.
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datum, podpis za objednatele, razítko

