Regulamin konkursu na najlepszą ofertę
20. Międzynarodowych Targów Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab 2018
1. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie wystawcy prezentujący swoją ofertę podczas
20. Międzynarodowych Targów Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab 2018.
2. Każdy z wystawców może zgłosić produkty w następujących kategoriach:
a) laboratoryjna aparatura pomiarowa
b) wyposażenie laboratorium
c) wyposażenie medycznego laboratorium diagnostycznego
3. Uczestnik konkursu sam określa kategorię, do której zgłasza produkty.
4. W tej samej kategorii można zgłosić maksymalnie dwa produkty.
5. Jeden produkt może zostać zgłoszony tylko w jednej kategorii.
6. Produkty w poszczególnych kategoriach są oceniane przez trzy niezależne komisje
konkursowe, w skład których wchodzą przedstawicie:
−

Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego – kategoria „Laboratoryjna aparatura
pomiarowa”,

−

Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego –
kategoria „Wyposażenie laboratorium”,

−

Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej – kategoria „Wyposażenie
medycznego laboratorium diagnostycznego”

7. Do konkursu mogą być zgłaszane przyrządy, zestawy odczynników lub inne nowatorskie
elementy wyposażenia laboratoriów, które będą się charakteryzować:
−

nowoczesną technologią,

−

łatwością zastosowania,

−

energo- i materiałooszczędnością,

−

znaczeniem dla podniesienia poziomu badań analitycznych i kontrolno-pomiarowych,

−

łatwością obsługi

−

oraz takie, które są przyjazne dla środowiska.

8. Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy wraz z dołączonym
krótkim opisem zgłaszanego produktu. Pożądane są również wszelkiego rodzaju materiały
reklamowe związane ze zgłaszanym produktem. Wszystkie nadesłane materiały zostaną
przekazane poszczególnym komisjom konkursowym.
9. Spośród nadesłanych zgłoszeń, poszczególne komisje wybiorą produkty nominowane do
nagrody.
10. Lista produktów nominowanych do nagrody zostanie umieszczona na stronie internetowej
targów www.targieurolab.pl nie później niż 9 marca 2018 roku.

11. Ostateczny wybór najlepszych oraz wyróżnionych produktów nastąpi w dniu 14 marca 2018,
po wizycie przedstawicieli komisji konkursowych na stoiskach firm produktów nominowanych
do nagrody.
12. Wystawcy produktów nominowanych do nagrody, w związku z wizytą przedstawicieli
komisji konkursowych na stoiskach, zobowiązani są do:
−

prezentacji na stoisku produktu nominowanego do nagrody lub materiałów informacyjnych
o tym produkcie,

−

zapewnienia na stoisku obecności osoby kompetentnej (pierwszego dnia targów,
tj. 14 marca 2018 roku), z którą przedstawiciele komisji konkursowej będą mogli
porozmawiać na temat zgłoszonego produktu.

13. W każdej z kategorii konkursu zostanie wyłoniony tylko jeden laureat. Jury może przyznać
również maksymalnie dwa wyróżnienia w każdej z kategorii.
14. Laureaci zostaną nagrodzeni dyplomem oraz unikalnym logo „Najlepszy produkt Targów
EuroLab 2018” w danej kategorii. Logotyp zostanie przekazany w formacie umożliwiającym
jego wykorzystywanie w materiałach promujących produkt (np. folderach, ulotkach i innych
materiałach drukowanych oraz elektronicznych).
15. Unikalne logo może być wykorzystywane wyłącznie w odniesieniu do nagrodzonego produktu,
którego nazwa zostanie umieszczona na dyplomie.
16. Firmy wyróżnione zostaną nagrodzone dyplomem.
17. Wnioski oraz ewentualne materiały na temat zgłaszanych do konkursu produktów, powinny
być dostarczone do biura organizatora targów do niżej wymienionej osoby:
Martyna Hoser
Specjalista ds. eventów i marketingu
tel.: 22 / 529 39 69, faks: 22 / 529 39 36
MT Targi, ul. Jordanowska 12, 04-204 Warszawa
e-mail: mhoser@mttargi.pl
18. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 9 lutego 2018.
19. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany składu Jury w wyjątkowych przypadkach.
20. Decyzja Jury jest ostateczna.
21. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu 15 marca 2018 podczas
Wieczoru Wystawców Targów EuroLab 2018.

