FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

nazwa firmy lub pieczątka firmowa

imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

stanowisko

tel. kontaktowy

e-mail (na niego będą przesyłane rankingi)
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez GEALAN Polska Sp. z o. o.
z siedzibą w Rzgowie, 95-030 Rzgów, ul. Rudzka 31 moich danych osobowych w celach marketingowych zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych - Dz.U z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm., z prawem do wglądu do danych
oraz ich poprawiania. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne
do udziału w konkursie.

data i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

GEALAN POLSKA SP. Z O.O.
ul. Rudzka 31
95-030 Rzgów
www.gealan.pl

I NNOVATO R 2 0 1 9
konkurs dla producentów okien
z profili GEALAN

Innovator 2019 dedykowany jest do producentów
okien współpracujących z GEALAN Polska, którzy
stawiają na innowacyjność i takie rozwiązania
z oferty GEALAN wybierają.

W konkursie Innovator 2019
obowiązują
następujące kategorie:

Dla laureatów konkursu Innovator 2019 GEALAN
Polska ufunduje nagrody główne w postaci
dwuosobowych zaproszeń na atrakcyjny wyjazd.
Jedna firma może otrzymać maksymalnie 2 nagrody
główne, nawet jeśli jest laureatem w trzech lub
więcej kategoriach.

> kategoria S 9000

Ponadto dla wsz ystkich uczestników konkursu,
którz y w 2019 roku dokonają zakupów na
poziomie min. 300.000 € GEALAN Polska ufunduje
nagrody specjalne w postaci dwuosobowych
zaproszeń (wraz z noclegiem) na targi fensterbau
frontale 2020 w Nor ymberdze.

W kategorii S 9000 nagrody główne otrz yma 10 firm,
które w 2019 roku dokonają największ ych zakupów
systemu S 9000.

Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie
załączonego formularza i przesłanie go w terminie do
15 listopada 2019 na adres Joanna.Krysiak@gealan.pl
lub faksem pod numer 42/ 225 21 39.

> kategoria acrylcolor

REGULAMIN KONKURSU

W kategorii acr ylcolor nagrody główne otrz ymają
firmy, które w 2019 roku dokonają zakupów profili
acr ylcolor na poziomie min. 100.000 €.

> kategoria ST V®

W kategorii ST V® nagrody główne otrz ymają firmy,
które w 2019 roku dokonają zakupów profili z taśmą
ST V® na poziomie min. 15.000 metrów.

> kategoria GEALAN-KUBUS®

W kategorii GEALAN-KUBUS® nagrody główne otrz ymają firmy, które w 2019 roku dokonają zakupów profili
w systemie GEALAN-KUBUS® na poziomie min. 1.000
metrów.

> kategoria GEALAN-SMOOVIO

W kategorii GEALAN- SMOOVIO nagrody główne
otrz ymają firmy, które w 2019 roku dokonają zakupów
profili w systemie GEALAN-SMOOVIO na poziomie min.
2.000 metrów.

W konkursie obowiązują następujące zasady:
1. Do udziału w konkursie zaliczają się zakupy produktów określonych w poszczególnych kategoriach dokonane w 2019 roku
i jednocześnie zapłacone terminowo. Wartość zakupów będzie
liczona netto.
2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie w terminie do 15.11.2019 wypełnionego przez osobę upoważnioną do
reprezentowania firmy załączonego formularza zgłoszeniowego.
Formularz powinien być wysłany faksem na nr 42/ 225 21 39 lub
mailem na adres: Joanna.Krysiak@gealan.pl
3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 31.01.2020.
4. W trakcie trwania konkursu na adres mailowy podany w formularzu będzie wysyłany aktualny ranking konkursowy.
5. Warunkiem otrzymania nagrody jest utrzymywanie współpracy
z GEALAN w chwili ogłoszenia wyników konkursu.
6. Przyjąć nagrodę główną, tj. wziąć udział w wyjeździe mogą
wyłącznie właściciele firm lub kadra menadżerska.

