
 
NAGRADZAMY I  
PROMUJEMY INNOWACJE 



 Złoty Medal to jedna z 
najbardziej prestiżowych i 
cenionych nagród na  

     polskim rynku 
 

 Stanowi skuteczne narzędzie 
wzmacniające pozycję 
rynkową nagrodzonego 
produktu, w konsekwencji 
budując pozytywny 
wizerunek wyróżnionej firmy 

 



 W konkursie doceniana jest 
innowacyjność i nowoczesność 
 

 Do konkursu mogą być  
zgłaszane produkty i usługi, 
które będą eksponatami na 
stoiskach targowych oraz 
wyróżniają się na rynku  (walory 
jakościowe, wzornicze, 
technologiczne, użytkowe) 
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Teraz Polska

Laur Konsumenta

Lider Polskiego Biznesu

Nagrody Polskiej Rady Biznesu

Gazele Biznesu

Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP

Innowatory Wprost

Znajomość marek konkursów 

Metoda badania: CAWI 
Typ badania: OMNIBUS ONLINE 
n = 1005 



Główny powód udziału w konkursie  
Złoty Medal 



               KORZYŚCI UDZIAŁU  
               W KONKURSIE 
 

 Marketingowo-wizerunkowe 

 Szeroka promocja 

 Widoczność i rozpoznawalność firmy 

 Możliwość zaprezentowania innowacji 

 Wzmocnienie zaufania do produktu 

 Wzbudzenie zainteresowania                      

inwestorów, oraz podniesienie świadomości 

wśród konsumentów 

 Wyróżnione stoisko, szeroka reklama zwłaszcza 

na samych targach, informatory, materiały 

reklamowe 

 



          MOCNE STRONY KONKURSU  

 

 Wybór laureata przez jury ekspertów 

 Przyznanie nagród za produkty 

innowacyjne 

 Rozgłos konkursu: bardziej zauważalne 

produkty 

 Wyróżnienie się spośród konkurencji 

 Promocja 

 Rozpoznawalność marki Złoty Medal 
 Możliwość zaprezentowania produktu 

szerokiej publiczności 
 



          PRZEBIEG KONKURSU  
 

ZGŁOSZENIA 

SĄD 
KONKURSOWY 

ZM, GRAND 
PRIX, ECO PRIZE 

GŁOSOWANIE 
ZŁOTY MEDAL 

WYBÓR 
KONSUMENTÓW 

(zakończenie przed 
Targami) 

PROMOCJA  
LAUREATÓW 

I CZĘŚĆ 

PAKIET 
MEDALISTY 

PROMOCJA  
LAUREATÓW 

II CZĘŚĆ 

WRĘCZENIE 
WSZYSTKICH 

NAGRÓD  
I DZIEŃ TARGÓW 



ZGŁOSZENIE UDZIAŁU 
W KONKURSIE  
ZŁOTY MEDAL GRUPY MTP 
 
Strona Strefa Wystawcy  

 



 Załączniki: kopie certyfikatów, 
atestów i innych świadectw, 
wyników badań oraz innych 
dokumentów dotyczących 
zgłaszanego produktu 
przedstawiających jego walory, 
w tym opinie użytkowników 



 Załączniki: wizerunek produktu  

w postaci zdjęcia: 

      ujęcia ze wszystkich stron     

      prezentujące cały produkt lub     

      jego element istotny z punktu  

      widzenia  innowacyjności  



 Załączniki:                       

opis medialny produktu 

do max 500 znaków ze 

spacjami w pliku 

tekstowym (np. WORD); 



 Załącznik: logotyp firmy 



 Dokonanie opłaty w 

wysokości 2 490 PLN netto 

(za każdy zgłaszany do 

Konkursu produkt)  
 

• planowana cena od stycznia 2023 – 2690 zł netto 



 Zgłoszenie trafia do       
weryfikacji przez zespół.  

      Po akceptacji,  pozycja tego      
      zamówienia pojawia się w  
      zakładce „Aktywne zamówienia” 



 Zbiera się Sąd Konkursowy - 

zespół specjalistów w danej 

dziedzinie, przedstawiciele świata 

nauki oraz środowisk branżowych, 

którzy oceniają produkty i 

wyłaniają laureatów konkursu. 

 



Ogłoszenie wyników konkursu 

 List gratulacyjny dla laureatów 

 Ankieta na stronie Złoty Medal 

– II etap konkursu – Złoty 

Medal Wybór Konsumentów 

 



Złoty Medal Wybór Konsumentów 
 

 Rozpoczęcie głosowania z chwilą 
uruchomienia ankiety internetowej 

 Zakończenie głosowania przed 
targami 

 Ogłoszenie wyników I dnia targów 
 Dodatkowe narzędzie promocyjne 

 



Promocja laureatów 

 Informacje o nagrodzonych 

produktach na stronach 

produktowych 

 



Promocja laureatów 
 Aktualność i publikacja na stronie 

ZŁOTY MEDAL, Grupy MTP i 

produktowej  

 I część – przed wydarzeniem  

 II część – po wręczeniu nagród 

 



Działania promocyjne digital 

 I etap - tydzień przed targami 

 Promocja wszystkich 

laureatów na portalach 

 



Działania promocyjne digital 

 II etap, 2/3 dzień targów 

 Promocja laureata Złoty 

Medal Wybór Konsumentów i 

pozostałych laureatów 

 



Działania promocyjne digital 
 Posty na FB produktowym i 

Grupy MTP zachęcające do 

głosowania – I etap 

 Kampania na SM po wręczeniu 

nagród– II etap 

 

 



 Medaliści otrzymują ze 
strony Grupy MTP szereg 
świadczeń promocyjnych  

 
PAKIET MEDALISTY 
 



 Logotyp, statuetka 
 



 Stand A4 z logo Złotego Medalu 



 Szablon reklam do wykorzystania w 
prowadzonych kampaniach 
promocyjnych  

 



 Duża naklejka z logo Złotego 
Medalu umożliwiająca szybką 
identyfikację nagrodzonego 
produktu wśród stoisk na pawilonie 
targowym 

 



 Opisy w materiałach dla 
zwiedzających 



 Promocja w social media i 
na www Grupy MTP i 
stronie produktowej 



 Wysyłka materiałów prasowych  
       media ogólnopolskie i branżowe  

 



 Uroczyste wręczenie nagród, 
wywiady z laureatami  



 Reklama outdoor, 
branding produktów w 
przestrzeni Targów  
 



 Wysyłka filmów i zdjęć po 
zakończeniu targów 

 



 Kampanie z wykorzystaniem    
Złotego Medalu - Wystawcy 
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KONKURS O ZŁOTY MEDAL GRUPY MTP 
 

Agnieszka Polacka 
tel.: +48 61 869 22 06, +48 668 805 018  
fax: +48 61 866 61 34 
e-mail: agnieszka.polacka@wtcpoznan.pl 
  
 
PROMOCJA KONKURSU 
ZESPÓŁ KOMUNIKACJI KORPORACYJNEJ 
 

Joanna Witomska 
tel.: +48 61 869 27 16 
mob: +48 691 016 723 
e-mail: joanna.witomska@grupamtp.pl 



WARTO POSTAWIĆ  
NA SOLIDNE MARKI  


