


Pakiet korzyści przysługujący laureatowi uhonorowanemu tytułem

Ambasadora Dobrego Stylu
• Otrzymasz prawo posługiwania się prestiżowym tytułem Ambasadora Dobrego Stylu.

• Podczas Gali uroczyście odbierzesz na scenie piękną statuetkę Ambasadora Dobrego Stylu

• Laura Łącz, aktorka prowadząca Galę w momencie, gdy będziesz odbierał nagrodę, odczyta materiał prezentujący Ciebie oraz
Twoją firmę

• Podczas wręczania statuetki nad sceną będzie wyświetlane logo Twojej firmy.

• Logo Twojej firmy umieścimy także na ściance reporterskiej, przy której fotoreporterzy będą robić pamiątkowe zdjęcia
wszystkim nagrodzonym statuetkami Gracji oraz Złotej Iguany, Ambasadorom Dobrego Stylu, a także znanym z dużego i małego
ekranu oraz estrady specjalnym gościom gali.

• Po części oficjalnej zaprosimy Cię wraz z osobą towarzysząca na uroczysty bankiet razem z innymi nagrodzonymi oraz gośćmi
honorowymi, aby świętować to piękne wydarzenie.

• Dbając o Twój komfort, opłacimy Tobie i osobie Ci towarzyszącej pobyt w hotelu, byś mógł odpocząć po uroczystości, która
zakończy się późnym wieczorem, a rano wraz z innymi laureatami spotkamy się na wspólnym śniadaniu

• Zadbamy, by po Gali nie od razu opadły związane z nią emocje udostępniając w social mediach fotorelacje z Gali.

• Przekażemy Ci również do swobodnego wykorzystania zdjęcia oraz film nakręcony podczas Gali

• A logo Twojej firmy umieścimy w końcowym kadrze filmu z Gali, razem z logami firm pozostałych Ambasadorów Dobrego Stylu.

• Wyślemy też mailem do wszystkich przedsiębiorców zrzeszonych w Klubie Integracji Europejskiej ofertę handlową Twojej firmy.



Pakiet korzyści przysługujący laureatowi uhonorowanemu tytułem

Ambasadora Dobrego Stylu

Magazyn przedsiębiorcy@eu wydawany jest w wersji papierowej już od 8 lat i dystrybuowany w nakładzie 10 tys. egz. w
ogólnopolskich sieciach sprzedaży Empik, Realy i Inmedio. Dystrybuowany jest również podczas ważnych wydarzeń
gospodarczych, które obejmuje swoim patronatem. Oprócz wersji drukowanej dostępny jest także online, na portalu
www.przedsiebiorcy.eu.

• Nazwa Twojej firmy i jej logo znajdzie się w relacji z Gali opublikowanej we wrześniowym wydaniu magazynu w wersji
papierowej

• Przeprowadzimy z Tobą jednostronicowy wywiad opatrzony Twoim zdjęciem i zamieścimy go na łamach drukowanego
magazynu w specjalnym dziale dedykowanym Ambasadorom Dobrego Stylu. W tym specjalnym wydaniu magazynu znajdą
się również wywiady z nagrodzonymi statuetkami „Gracji’ i „Złotej Iguany”.

• Udostępnimy także przeprowadzony z Tobą wywiad na portalu magazynu oraz na jego fanpage’u.

• Numer magazynu zawierający przeprowadzony z Tobą wywiad będzie dystrybuowany wśród uczestników biorących udział
w Forum Ekonomicznym w Karpaczu, najważniejszym tego typu wydarzeniu w Polsce.

• Otrzymasz od wydawcy magazynu nieodpłatnie 5 egzemplarzy tego wydania.

http://www.przedsiebiorcy.eu/


Masz także możliwość skorzystać z wyjątkowej promocji jaką oferuje wszystkim 
Ambasadorom Dobrego Stylu wydawca magazynu przedsiębiorcy@eu:

• wykupienie miejsca na zewnętrznych lub wewnętrznych okładkach magazynu zawierającego relacje z Gali na 
preferencyjnych warunkach cenowych.

Dodatkowo

• Będziesz mógł  jako Ambasador Dobrego Stylu ufundować prezenty laureatom nagrodzonym statuetkami „Gracji” oraz 
„Iguany i wręczyć je osobiście na scenie podczas Gali. 

• Będziesz mógł jako Ambasador Dobrego Stylu wręczyć uczestnikom Gali swoje torby promocyjne.

• Będziesz mógł jako Ambasador Dobrego Stylu przekazać prezenty do loterii wizytówkowej

Możemy porozmawiać także o innych formach promocji, jeśli takie Cię interesują. Jesteśmy przy tym otwarci na twoje sugestie.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, prosimy o kontakt +48 501 243 876 lub bjonczyk@efp.biz.pl.


