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Gala Builder Awards to doroczne wydarzenie, w którym na pierwszym planie jest polskie budownictwo
i jego sukcesy, firmy oraz organizacje, a przede wszystkim ludzie – osobowości branży.
Gala Builder Awards to święto polskiego budownictwa.
Tym, którzy odgrywają wiodącą rolę w polskim budownictwie, architekturze oraz nauce i edukacji, wpływając
na trwały rozwój naszej branży, magazyn „Builder” po raz 19. przyzna wyróżnienia POLSKI HERKULES,
OSOBOWOŚĆ BRANŻY, BUDOWLANA FIRMA ROKU i LAURY BUILDERA.
Ceremonia wręczenia wyróżnień odbędzie się 24 lutego 2022 roku, w Warszawie, Multikino Złote Tarasy.
To nagrody dla niekwestionowanych liderów branży i najlepszych managerów spośród przedstawicieli
wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego: inwestorów publicznych oraz prywatnych, deweloperów,
architektów i projektantów, wykonawców, producentów oraz doradców branżowych, a także firm i organizacji
wspierających branżę oraz działających na rzecz polskiego budownictwa, nauki i edukacji.
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DLACZEGO WARTO
UBIEGAĆ SIĘ O WYRÓŻNIENIE

Wyróżnienia posiadają ugruntowaną renomę i cieszą się uznaniem
w środowisku budowlanym.
Stanowią doskonałe narzędzie do wykorzystania w działaniach PR
oraz w działaniach marketingowych.
Dają okazję do porównania się z konkurencją.
Zapewniają obecność w publikacjach i wydawnictwach Buildera,
prezentujących Laureatów oraz w kanałach informacyjnych online.
Pozwalają dotrzeć z przekazem do czytelników magazynu Builder
w szczególności właścicieli, menedżerów i kadry technicznej firm
budowlanych, architektonicznych, inwestorów prywatnych oraz publicznych,
przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej, organizacji
branżowych, a także do środowisk naukowych i akademickich.
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KORZYŚCI DLA FIRMY
WIZERUNKOWE i MARKETINGOWE

Wzmocnienie pozytywnego wizerunku firmy oraz jej kierownictwa.
Podkreślenie prestiżu, reputacji i wyjątkowości firmy podczas ceremonii
wręczenia wyróżnień na Gali Builder Awards.
Wzmacnianie przewagi konkurencyjnej.
Wsparcie dla działań PR w umacnianiu marki godnej zaufania.
Promocja firmy m.in. na łamach magazynu Builder, w specjalnym
wydawnictwie Builder Leaders poświęconym Laureatom.
———————————————————————————————————————————————-——Magazyn Builder i Builder Leaders ukazują się w wersji drukowanej
oraz cyfrowej, dostępnej bezpłatnie w aplikacji Builder Polska
w App Store, Google Play i na platformie Publiko 24 oraz online w serwisie
internetowym builderpolska.pl i facebook.com/BuilderPolska.
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WARUNKI
UZYSKANIA WYRÓŻNIENIA

BUDOWLANA FIRMA ROKU i LAURY BUILDERA

Przy przyznawaniu wyróżnień ocenie podlegają m.in.: pozycja
przedsiębiorstwa w branży, osiągnięcia na jej tle oraz podmiotów
konkurencyjnych, jakość produktów i usług, rzetelność prowadzonej
działalności oraz rekomendacje i nagrody otrzymane w danym roku.
Firmy, które otrzymały wspólną nominację redakcji Buildera i Kapituły
są zwolnione z procesu weryfikacyjnego.
Do czasu ogłoszenia Laureatów wszystkie informacje, w tym lista firm,
mają charakter wewnętrzny i nie są podawane do wiadomości publicznej.

Wysokość
opłat regulaminowych wynosi:
BFR – 10 tys.
LB – 6 tys.
plus podatek VAT.
szczegóły w Regulaminie

Opłaty regulaminowe wnoszone są wyłącznie przez podmioty, które przeszły
pozytywnie proces weryfikacyjny lub przyjęły nominację do wyróżnienia.
Opłata obejmuje również działania promocyjne na rzecz firmy, m.in.:
a) udział w Gali Builder Awards, b) prezentację (rozkładówka) w specjalnej
publikacji Builder Leaders, c) prezentację online w serwisie builderpolska.pl
i facebook.com/BuilderPolska, e) publikację dostarczanych przez firmę krótkich
informacji PR w działach Informacje i Budownictwo.
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GALA
BUILDER AWARDS

Wyróżnienia są wręczane podczas wyjątkowego wydarzenia jakim jest
doroczna Gala Builder Awards. Jest ona jednym z najważniejszych spotkań
przedstawicieli branży budowlanej, architektury, inwestorów, organizacji
środowiskowych i świata nauki.
Planowany termin Gali Builder Awards — 24 lutego 2022 roku.

Multikino Złote Tarasy
w Warszawie
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BUILDER LEADERS
PUBLIKACJA SPECJALNA
Ponad 100 stron prezentujących
liderów branży budownictwa i architektury,
firmy i instytucje wspierające branżę
oraz osobowości świata biznesu i nauki.
OKŁADKA PUBLIKACJI
Z POPRZEDNIEJ EDYCJI

Wszyscy Laureaci zostaną zaprezentowani w specjalnej publikacji, która
będzie dostępna podczas Gali Builder Awards, a następnie wysłana
do wszystkich czytelników magazynu Builder. Będzie również dostępna
dla szerokiego czytelnika za pośrednictwem punktów czytelnictwa Press Caffe
w wybranych hotelach, restauracjach oraz recepcjach biurowców.
Dostępna będzie również bezpłatnie w wersji cyfrowej opublikowanej
w serwisie internetowym builderpolska.pl
PRZYKŁADOWA PREZENTACJA FIRMY
I WYPOWIEDŹ LAUREATA OSOBOWOŚCI BRANŻY

WERSJA CYFROWA
W SERWISIE BUILDERPOLSKA.PL — DOSTĘPNA W DOWOLNEJ PRZEGLADARCE
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WYJĄTKOWE NAGRODY
DLA WYJĄTKOWYCH FIRM

NIE PRZEGAP
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