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TopBuilder to jedna z najbardziej prestiżowych nagród na polskim rynku budowlanym.  
Nagroda za najwyższej jakości produkty, nowości i innowacje, w tym rozwiązania materiałowe, 
technologiczne oraz konstrukcyjne, za usługi i przedsięwzięcia dedykowane branży oraz inwestycje 
budowlane wyróżniające się wysoką jakością projektowanej architektury i w których zastosowano 
nowoczesne rozwiązania.  
 

TopBuilder to także wyróżnienie dla sektora IT&BIM, usług finansowych, nauki i edukacji 
budowlanej oraz dla organizacji branżowych budownictwa. 

Wyróżnienia TopBuilder 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: 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.



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 
oraz w kanałach informacyjnych online prezentujących nagrodzone  
materiały, technologie, usługi i inwestycje. 

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.

DLACZEGO WARTO
UBIEGAĆ SIĘ O WYRÓŻNIENIE
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Wzmocnienie pozytywnego wizerunku firmy oraz jej kierownictwa. 

Podkreślenie prestiżu, reputacji firmy oferującej wyjątkowe materiały, 
technologie i usługi oraz zrealizowane inwestycje. 

Wsparcie dla działań PR w ich promowaniu oraz w promocji marki godnej 
zaufania. 
 
Wzmacnianie przewagi konkurencyjnej. 

Promocja firmy m.in. na łamach magazynu Builder, w specjalnym 
wydawnictwie TopBuilder poświęconym Laureatom. 
 

———————————————————————————————————————————————-——- 

Magazyn Builder i publikacja TopBuilder ukazują się w wersji drukowanej 
oraz cyfrowej, dostępnej bezpłatnie w formacie PDF, online w serwisie 
internetowym builderpolska.pl i facebook.com/BuilderPolska.

KORZYŚCI DLA FIRMY 
WIZERUNKOWE 

i  MARKETINGOWE
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Statuetki TopBuilder, przyznawane są przez Redakcję miesięcznika „Builder”  
oraz Kapitułę wyróżnień TopBuilder.  
 
W pierwszym etapie konkursu Redakcja Buildera dokonuje wstępnej 
klasyfikacji i oceny zgłoszonych produktów na podstawie ankiet 
weryfikacyjnych przesłanych przez firmy ubiegające się o wyróżnienie 
oraz na podstawie rekomendacji oraz informacji zebranych z ogólnie 
dostępnych źródeł. W oparciu o nie przyznawane są nominacje.  
 
Wyróżnienie i statuetka TopBuilder przyznawane jest nominowanym 
produktom przez Kapitułę po przeprowadzeniu szczegółowej analizy 
zebranych materiałów oraz po spełnieniu przez firmę warunków formalnych 
określonych w Regulaminie przyznawania wyróżnień TopBuilder.  
 
Redakcja Buildera na każdym etapie weryfikacji i oceny może poprosić 
Firmę o przekazanie dodatkowych informacji potwierdzających właściwości  
i parametry techniczne zgłoszonych produktów, a także rekomendacje klientów 
i partnerów biznesowych zrealizowanych inwestycji.

WARUNKI
UZYSKANIA WYRÓŻNIENIA 

TOPBUILDER 2022

szczegóły w Regulaminie 

Wysokość 
opłat regulaminowych wynosi:  

za jeden produkt, usługę 
lub realizację – 10 tys. 

za kolejne (maksymalnie 3) – 7 tys. 
plus podatek VAT. 
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GALA
TOP BUILDER

Wyróżnienia są wręczane podczas wyjątkowego wydarzenia jakim jest 
doroczna Gala Top Builder, która jest ważnym spotkaniem przedstawicieli 
branży budowlanej, architektury, inwestorów, organizacji środowiskowych, 
a także świata nauki. Z uwagi na epidemię covid-19 Gala w 2020 roku nie 
odbyła się. Mamy nadzieje, że w tym roku Gala odbędzie się w planowanym 
terminie — 21 kwietnia 2022 roku. 

Od kilku lat uroczystość 
odbywa się w siedzibie SARP 

w Warszawie, w Pałacu Zamojskich 
przy ulicy Foksal 2
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Wszystkie nagrodzone produkty, technologie, usługi i inwestycje zostaną 
zaprezentowani w specjalnej publikacji, która będzie dostępna podczas Gali 
Top Builder, 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 w formacie 
PDF, dostępnej bezpłatnie w online - w serwisie internetowym builderpolska.pl 
oraz facebook.com/BuilderPolska. 
    

TOP BUILDER
PUBLIKACJA SPECJALNA

OKŁADKA  
PUBLIKACJI  

Z POPRZEDNIEJ 
EDYCJI

SŁOWO WSTĘPNE REDAKTOR NACZELNEJ 
BUILDERA I PRZEWODNICZĄCEGO KAPITUŁY

PREZENTACJA NAGRODZONYCH PRODUKTÓW, TECHNOLOGII, USŁUG I REALIZACJI - ZAMIESZCZONA W PUBLIKACJI W WERSJI DRUKOWANEJ  
I CYFROWEJ ONLINE W FORMACIE PDF DOSTĘPNA W DOWOLNEJ PRZEGLADARCE

60 wyjątkowych produktów, 
technologii, usług i inwestycji  

wyróżnionych statuetką Top Builder 
w 2020 roku
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http://builderpolska.pl


WYJĄTKOWE NAGRODY 
DLA WYJĄTKOWYCH FIRM 
ZA WYJĄTKOWE 
PRODUKTY, TECHNOLOGIE, 
USŁUGI I INWESTYCJE

NIE PRZEGAP OKAZJI!
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