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Czy Twoje osiągnięcia zasługują na uznanie w naszej branży?
Jeśli robisz coś wspaniałego, sprawdź czy możesz być zwycięzcą jednego

z kategorii  w tych prestiżowych wyróżnieniach  17 –tych Europejskich Nagrodach

Office Products. 

Wpisy i nominacje są obecnie akceptowane w następujących kategoriach:

• Produkt Roku

• Sprzedawca Roku – przychody poniżej 100 mln EUR / ponad 100 mln EUR

• Dostawca Roku

• Hurtownik Roku

• Inicjatywa Roku

• Wideo Roku

• Młody Wykonawca Roku

• Profesjonalny Roku

• Osiągnięcia w branży

Wygrywając nagrodę możesz mieć rzeczywisty wpływ na swoją działalność i nie

może być łatwiejszego niż wzięcie udziału.

Aby  wygrać wystarczy wejść  online, wziąć udział w takiej kategorii, w jakiej

sobie życzysz i to bezpłatnie!

Możesz się również nominować do nagrody i wziąć udział.

Więcej informacji na: www.opi.net/EOPA2018

Jeśli Twoje biuro ma unikalne przestrzenie wspólne, nowoczesne sale konfe-

rencyjne lub inne, nowatorskie rozwiązania w zakresie aranżacji przestrzeni

– zgłoś je do konkursu office superstar i uzyskaj tytuł najlepszego biura

w Polsce!

dlaczego warto?
• Promujesz swoje biuro wśród najbardziej znanych firm na polskim rynku
• Budujesz wizerunek innowacyjnej firmy, świadomej zmieniających się tren-
dów w stylu pracy
• Otrzymujesz narzędzie marketingowe do przyciągnięcia talentów z rynku
pracy (employer branding)

zgłoś swoje biuro:
• wypełnij formularz kontaktowy

• wybierz kategorie i dodaj zdjęcia powierzchni

• napisz dlaczego to właśnie Twoje biuro jest najlepsze w Polsce

Każdy uczestnik otrzymuje możliwość bezpłatnego udziału w warsztatach

z ekspertami CBRE, Grupy Nowy Styl oraz Philips Lighting.

W kapitule konkursowej znaleźli się między innymi Natalia Hatalska – autorka

Trendbooka oraz bloga Hatalska.com, Paweł Kubisiak – zastępca redaktora

naczelnego Harvard Business Review, prof. Ewa Maria Kuryłowicz – najbardziej

ceniona polska architekt oraz Radosław Gajda – autor najpopularniejszego

w Polsce vloga o architekturze.

Rozdanie nagród odbędzie się na konferencji CBRE IDEA LAB 11 października

2017 w Centrum Nauki Kopernik.

masz pytania? napisz do: cbre@officesuperstar.pl
www.officesuperstar.pl

prelegentami podczas Xiii forum ipbbs będą m. in.:
• Paul Musgrove, Nectere Managing Director 
– przedstawi strategiczne wdrożenia Wizji;

• John Watson, (ex) Lyreco's Group Marketing Director 
–  jako praktyk opowie o Zarządzenia kategorią i portfelem produktu;

• Mr. Christian Ulrich, Marketing Director Spielwarenmesse eG z prezentacją:

„Komunikacja twarzą w twarz – targi jako platforma dialogu na przykładzie 

Insights-X”

Ponadto nie zabraknie paneli dyskusyjnych z zakresu: 

e-commerce, sukcesji w firmach rodzinnych, a także w wielu innych tematach.  

zgłoszenia i rejestracja udziału w Xiii forum ipbbs już wkrótce!
nie możesz przeoczyć tego spotkania. 
bądźmy w tym dniu razem!

stan na dzień 27.07.2017 r.

* organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie wydarzeń.

Xiii forum ipbbs „strategia przyszłości” 
już 20 października w Hotelu novotel warszawa centrum!

office superstar – konkurs na najlepsze biura w polsce
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