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Firma Przyjazna MSP 2015 

PAKIET LAUREATA 

 

 

Każda nagroda buduje i umacnia wśród partnerów przekonanie o słuszności powziętej 

decyzji biznesowej. Parter mający do wyboru dwie porównywalne oferty, chętnie 

sięgnie po tę rekomendowaną – zwłaszcza w przypadku rzetelnych, niezależnych 

referencji. 

Udział w konkursie „Firma Przyjazna MSP” niesie za sobą wiele korzyści dla laureatów. 

Otrzymują oni: 

 licencję roczną na użytkowanie godła promocyjnego „Firma/Marka Przyjazna 

MSP”; 

 godło w formacie .jpg oraz zapisie .eps; 

 

 certyfikat „Firma Przyjazna MSP”; 

 gotowy pakiet dokumentów, zawierający materiały do wykorzystania we 

własnych działaniach public relations: 

 

 Media Kit (informacje prasowe: ogólną i  dedykowaną dla Laureata); 

 Internal Communication Kit (informacja dla pracowników, Zarządu); 

 External Communicaction Kit (informacja dla kontrahentów, podwykonawców, 

klientów); 
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 film video z uroczystości wręczenia nagród; trwający do 5 min, w wersji 

skompresowanej do Internetu (do 20 GB), z prawami autorskimi – pod 

warunkiem, że Laureat zdecyduje się odebrać nagrodę na Gali rozdania nagród; 

 zdjęcia – pakiet zdjęć z odbioru nagrody wraz z prawami autorskimi do 

swobodnego dysponowania – pod  warunkiem, że Laureat zdecyduje się odebrać 

nagrodę na Gali rozdania nagród MSP. 

 

W ramach własnych działań promocyjnych Organizator dołoży wszelkich starań, aby 

fakt zdobycia nagrody stał się jak najszerzej znany opinii publicznej (także poprzez 

działania partnerów i patronów medialnych Projektu). 

 

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców: 

 przeprowadzi wysyłkę mailingu do bazy mediów ZPP (2 100 rekordów) z 

informacją o laureatach konkursu Firma Przyjazna MSP 2015; 

 przeprowadzi wysyłkę mailingu do bazy własnej przedsiębiorców sektora MSP 

(5 000 firm);  

 zamieści informację na stronie głównej ZPP: www.zpp.net.pl 

 

o średnia liczba unikalnych użytkowników: 15 000 

o średnia liczba odsłon: 25 000 

 

 zamieści informację w Newsletterze ZPP (x2); 

 zamieści informację na fan page’u ZPP na Facebooku 

 

o całkowity zasięg posta: rekord: 2 000 000 

 

 zamieści spot z uroczystości wręczenia nagród w swoim kanale na YouTube 

 

o wyświetlenia: średnio 8 000. 

 

http://www.zpp.net.pl/

