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Firma Przyjazna MSP

„Firma Przyjazna MSP” jest dorocznym 
przedsięwzięciem, którego celem jest wyłonienie firm 
oferujących najlepsze usługi, bądź produkty małym i 
średnim przedsiębiorstwom.

Projekt „Firma Przyjazna MSP” jest adresowany do 
korporacji, dla których firmy z sektora MSP są istotnym 
klientem lub kontrahentem biznesowym. 

„Firma Przyjazna MSP” to wyjątkowo rzetelna 
nagroda dla największych firm i marek obecnych na 
polskim rynku.

W tegorocznej – piątej edycji konkursu, laureaci 
odbiorą nagrody podczas uroczystości, która 
odbędzie się w czerwcu 2015 roku w Warszawie.



Firma Przyjazna MSP

1. Start komunikacji

marzec 2015 

2. Włączenie marek i firm do konkursu

maj 2015

3. Badanie zgłoszonych marek i firm

czerwiec 2015

4. Ogłoszenie laureatów konkursu

czerwiec 2015, Hotel Polonia Palace, Warszawa



Metodologia badania

Nagroda „Firma Przyjazna MSP” jest przyznawana na 
podstawie wypunktowania specjalnie ułożonej do tego 
projektu ankiety, którą oceniają analitycy oraz władze 
Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

Nagroda zostanie przyznana firmom, które uzyskają 
wynik powyżej 60, w skali 100-punktowej.



Nagrody

Każda firma, która uzyska wynik powyżej 60 punktów 
(na 100 możliwych), otrzyma tytuł Firmy Przyjaznej 
MSP oraz „Pakiet Laureata”, który zawiera szereg 
świadczeń komunikacyjnych i promocyjnych oraz godło 
promocyjne do wykorzystania w komunikacji firmy.

„Pakiet Laureata” stanowi załącznik do niniejszej oferty.



Udział w projekcie

1. Do udziału w projekcie można zgłosić dowolną firmę 
i/lub markę.

2. Udział w projekcie jest płatny i wymaga pisemnego 
zgłoszenia – wypełnienia formularza (dostępnego u 
Organizatora).

3. Finalny termin składania formularza upływa 29 maja 
2015.

4. Koszt udziału w projekcie wynosi 3 950 zł + 23% VAT 
(cena zawiera: udział w projekcie oraz 2-osobowe 
zaproszenie na uroczystość wręczenia nagród, która 
odbędzie się w czerwcu 2015 roku w Hotelu Polonia 
Palace w Warszawie).

5. Tylko te firmy/marki, które przekroczą próg 60 
punktów (na 100 możliwych) mają prawo do wykupu 
i używania godeł promocyjnych oraz skorzystania z 
pełnej oferty dla laureatów. Każdy laureat 
potwierdzony wynikiem jest zobowiązany, zgodnie 
z regulaminem, do wykupu godła promocyjnego i 
pakietu laureata w cenie 10 000 zł + 23% VAT.

6. Nie informujemy o firmach, które nie uzyskały 
wymaganych punktów. Rezultaty są przedstawiane 
w postaci rankingów.



Świadczenia dla 
laureatów

Laureaci otrzymują:

1. Godło promocyjne oraz 
certyfikat „Firmy Przyjaznej 
MSP” do posługiwania się nim 
w komunikacji.

2. MEDIA KIT – zestaw 
gotowych materiałów do 
posługiwania się w komunikacji 
wewnętrznej oraz zewnętrznej.

3. Spot promocyjny z 
uroczystości rozdania nagród.

4. Możliwość promocji w 
kanałach ZPP:

a) mailing do bazy 5 000 
przedsiębiorców sektora MSP z 
informacją nt. laureatów 5. edycji 
projektu;

b) zamieszczenie informacji w 
Newsletterze ZPP (x2);

c) zamieszczenie informacji na 
stronie www.zpp.net.pl

średnia liczba unikalnych 
użytkowników: 15 000

średnia liczba odsłon: 25 000

d) zamieszczenie informacji na fan 
page’u ZPP na Facebooku

całkowity zasięg posta: rekord 2 000 
000

e) zamieszczenie spotu z 
uroczystości w kanale YouTube 
ZPP

wyświetlenia: średnio 8 000



Dotychczasowi 
laureaci

Wśród dotychczasowych laureatów konkursu znajdują 
się m.in.:

Millennium Leasing;
Bank Credit Agricole;
WARTA;
Pekao Leasing;
Sage;
Symfonia;
Play dla firm;
Polskie Książki Telefoniczne;
Raiffeisen Polbank;
Orange;
Chevrolet;
Europejski Fundusz Leasingowy.



Czas na Twoją firmę!



Związek Przedsiębiorców i Pracodawców zrzesza pracodawców małych i średnich firm, zatrudniających od 1 do 250 
pracowników, niezależnie od branży w jakiej działają.

Celem działania ZPP jest pomoc swoim Członkom oraz inicjowanie i wspieranie wszelkich aktywności, które zmierzają 
do wyeliminowania z polskiego prawodawstwa ograniczeń działalności gospodarczej, a tym samym wyrównania szans 
konkurencyjnych między polskimi i europejskimi przedsiębiorstwami.

Więcej informacji: www.zpp.net.pl



Kontakt:

Joanna Nowek
email :: j.nowek@zpp.net.pl
tel :: 504 287 817

Związek Przedsiębiorców
i Pracodawców
ul. Krakowskie Przedmieście 6
00-325 Warszawa
tel :: 22 826 08 31

www.zpp.net.pl


