Regulamin Kategorie Dodatkowe Eksport i Innowacje Firm X Edycja PNSA 2018

I. PNSA 2018
1.

Organizatorem konkursu głównego PNSA, podsumowującego osiągnięcia najlepszych sprzedawców i
zespołów za 2018 r. jest Polish National Sales Awards spółka z o.o., ul. Bielska 29/2, 02-394 Warszawa
(dalej: Organizator). Konkurs ten przeprowadzony jest we współpracy z A.T.Kearney Sp. z o.o. z siedzibą
Warszawie, kod pocztowy 00-103 Warszawa adres: ul. Królewska 18 (dalej: Doradca Merytoryczny).

2.

Organizator konkursu w X edycji PNSA 2018, ogłasza konkurs dla firm w dwóch dodatkowych
kategoriach: Eksport produktów lub usług oraz Innowacje produktowe lub usług. Dwie nowe kategorie
są skierowane do przedsiębiorstw polskich i zagranicznych, działających na terenie Polski i
prowadzących eksport lub oferujących innowacje dla firm zlokalizowanych w innych krajach. Kategorie
dodatkowe są przeprowadzane pod patronatem honorowym Pełnomocnika Rządu ds. Małych i Średnich
Przedsiębiorstw Pani Minister Andżeliki Możdżanowskiej z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z siedzibą
w Warszawie, kod pocztowy 00-507 Warszawa, adres: Plac Trzech Krzyży 3/5 (zwanej dalej Patron
Konkursu PNSA)

3.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są (decyduje data wpływu zgłoszenia do Organizatora) w okresie
od 1 września do 30 października 2018 r. Obrady Zespołu Ekspertów PNSA, oceniających nadesłane
zgłoszenia, odbędą się w listopadzie 2018. Ogłoszenie wyników konkursu w kategoriach dodatkowych
nastąpi w trakcie uroczystej gali w grudniu 2018 r.

4.

Celem kategorii dodatkowych konkursu Polish National Sales Awards (dalej zwanym PNSA lub
konkursem) jest nagrodzenie najlepszych firm działających w Polsce i prowadzących eksport oraz
oferujących innowacje dla firm zagranicznych, a także promowanie firm osiągających na rynkach
zagranicznych wymierne sukcesy rynkowe, wzrost sprzedaży, zwiększaniem zatrudnieniem w Polsce
oraz innowacyjnością w zakresie prowadzonych działań. PNSA jest jedynym tego typu przedsięwzięciem
w Polsce, gdzie podczas uroczystej gali, laureatom oraz osobom wyróżnionym, zgłoszonym do konkursu
przez firmy zainteresowane honorowaniem i nagradzaniem osiągnięć najlepszych sprzedawców,
przyznawane są doroczne narody w wybranych kategoriach. W konkursie PNSA biorą udział firmy, które
uważają, że start w PNSA i przyznane nagrody pomagają budować kulturę sukcesu i najlepsze wzorce
sprzedaży,

5.

Unikalność konkursu PNSA opiera się na 5 głównych założeniach:
a.

mierzalności osiąganych wyników opartych na weryfikowalnych i wiarygodnych danych;

b.

wielosektorowym zasięgu, gdzie uczestniczyć może każda firma z dowolnej branży, spełniająca
wymagania konkursu;

c.

kategoriach, które umożliwiają zgłoszenia firmom prowadzącym eksport jak również usługi dla
podmiotów zagranicznych;
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d.

obiektywnej i niezależnej ocenie nadesłanych zgłoszeń przez kompetentny i niezawisły Zespół
Ekspertów PNSA, według ustalonego i znanego wcześniej procesu oceny zgłoszeń opisanego w
niniejszym regulaminie;

e.

zewnętrznym nadzorze Doradcy Merytorycznego oraz Patrona Konkursu PNSA nad całym
procesem konkursu.

II. Kategorie dodatkowe konkursu PNSA 2018 dla firm
1.

Kategoria Liderzy Eksportu - firmy polskie i zagraniczne, mające fabryki w Polsce z największą dynamiką
i skalą eksportu produktów lub usług oraz liczącym się udziałem w rynkach zagranicznych w latach 20152017 (typu eksport surowców, żywności, produktów użytkowych, obsługa firm zagranicznych, centra
badawcze i rozwojowe, mający bezpośredni wpływ na bilans Polski)

2.

Kategoria Liderzy Innowacji - firmy polskie i zagraniczne, zlokalizowane w Polsce, oferujące z Polski
innowacyjne produkty lub usługi, klientom na rynkach zagranicznych w latach 2015-2017 (typu unikalna
technologia, programowanie, np. artificial intelligence, innowacyjne produkty, nowe technologie
mające bezpośredni wpływ na wizerunek Polski).

3.

Każda z firm ze swoim projektem lub projektami może zostać zgłoszona do jednej lub dwóch kategorii
konkursu, w której chce być oceniana. Każda firma może zgłosić do konkursu dowolną liczbę zgłoszeń, z
różnymi projektami.

4.

W każdej z kategorii dodatkowych, Zespół Ekspertów PNSA może wybrać 5 finalistów oraz przyznać tylko
jedną nagrodę (tytuł laureata) i maksymalnie dwa wyróżnienia. W przypadku dużej liczby zgłoszeń,
Kapituła Sędziowska PNSA może podjąć decyzję, o przyznaniu tytułów laureata i wyróżnień w 4
kategoriach: Eksport produktów, Eksport usług, Innowacje produktowe, Innowacje usług.

5.

Zespół Ekspertów PNSA na bazie własnej oceny, ma prawo do podjęcia decyzji o nieprzyznaniu tytułu
laureata i wyróżnień w przypadku nie spełniania kryteriów konkursu na odpowiednim poziomie w danej
kategorii.

III. Proces przyjmowania zgłoszeń konkursowych
1.

Przyjmowanie zgłoszeń do konkursu jest 3 stopniowe: (krok 1) rejestracja, (krok 2) logowanie oraz
umieszczenie Formularzy Zgłoszeniowych na stronie podanej przez organizatora, indywidualnie
każdemu z uczestników (wraz z możliwością dodania załączników) oraz (krok 3) przesłanie
wydrukowanego Formularza Zgłoszeniowego podpisanego przez Przedstawiciela Firmy oraz Kandydata
na adres Organizatora wraz z dopiskiem ”Kategorie dodatkowe PNSA 2018”.

2.

W pierwszym kroku rejestracja:
a.

FIRMY dokonują rejestracji na stronie www.pnsa.pl w sekcji Rejestracja

b.

Wypełniają znajdującą się tam „Deklarację uczestnictwa w konkursie” i potwierdzają wysokość
opłat za zgłoszenie, zgodnie z punktem pkt.7 i pkt. 8 poniżej.
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c.

Po zakończeniu procesu rejestracji do każdego z kandydatów, na wskazany podczas rejestracji
adres email, Organizator konkursu prześle automatyczną informację zwrotną, dotyczącą
zarejestrowania oraz konieczności wniesienia opłaty za udział w celu odblokowania możliwości
logowania i wprowadzania danych do systemu.

3.

W drugim kroku logowanie i umieszczenie Formularzy Zgłoszeniowych:
a.

Organizator po zaksięgowaniu dokonanej opłaty rejestracyjnej, prześle link do logowania się na
wskazanej stronie internetowej.

b.

Po zalogowaniu się na stronie, firmy umieszczają wypełnione Formularze Zgłoszeniowe wraz z
załącznikami (sumaryczny maksymalny rozmiar załączników to 2 MB), co stanowi podstawę do
przyjęcia zgłoszenia danej firmy do wybranej kategorii dodatkowej.

4.

Krok trzeci to przesłanie wydrukowanego Formularza Zgłoszeniowego podpisanego przez
Przedstawiciela Firmy na adres PNSA (Polish National Sales Awards Sp. z o.o., ul. Bielska 29/2, 02-394
Warszawa) z dopiskiem ”Kategorie dodatkowe PNSA”, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru bądź
pocztą kurierską (decyduje data wpływu przesyłki do PNSA). Podpisanie Formularzy Zgłoszeniowych
przez Przedstawiciela Firmy oznacza potwierdzenie, że przedstawione w zgłoszeniu dane są prawdziwe
i rzetelne.

5.

W przypadku zgłoszeń do więcej niż jednej z kategorii, należy powtórzyć kroki opisane w punktach
powyżej.

6.

„Deklaracja uczestnictwa w konkursie” podpisana przez Przedstawiciela Firmy jest równoznaczna z
wyrażeniem zgody przez firmę na wykorzystywanie nazwy firmy oraz imienia i nazwiska osób
odbierających nagrody w materiałach informacyjno-marketingowych PNSA.

7.

Opłata zgłoszeniowa za każde zgłoszenie do konkursu w kategoriach dodatkowych wynosi 3000 zł +
23% VAT i .

8.

Płatności

za

zgłoszenie

należy

dokonać

na

rachunek

PNSA 09 1910 1048 2212 0130 1078 0001 podając w tytule wpłaty nazwę firmy wraz z nazwą kategorii
dodatkowej PNSA 2018.
IV. Zasady obrad Zespołu Ekspertów PNSA oraz przyznawania nagród
1.

Nad pracami Zespołu Ekspertów PNSA będzie czuwać Kapituła Sędziowska PNSA, odpowiedzialna z
ramienia Organizatora za prawidłowy, zgodny z regulaminem przebieg prac Zespołu Ekspertów PNSA
oraz wybór finalistów, osób wyróżnionych oraz laureatów.

2.

Zespół Ekspertów PNSA składa się wybitnych specjalistów i praktyków w zakresie zarządzania,
sprzedaży, profesorów i pracowników naukowych, przedstawicieli administracji publicznej.

3.

Każdy z przedstawicieli Zespołu Ekspertów PNSA przed rozpoczęciem prac zostanie zaprzysiężony na
okoliczność przestrzegania Regulaminu Kategorii Dodatkowych PNSA, zachowania pełnej poufności
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otrzymanych danych, potwierdzenia braku konfliktu interesów, zobowiązania do postępowania
zgodnie z zasadami etyki oraz chronienia know-how PNSA.
4.

Członkowie Zespołu Ekspertów PNSA i Doradcy Merytorycznego, podczas pracy Zespołu Ekspertów
PNSA i do czasu ogłoszenia wyników konkursu, nie mogą udzielać żadnych wywiadów czy przekazywać
informacji dotyczących konkursu osobom trzecim.

5.

Zespołu Ekspertów PNSA nie może oceniać prac zgłoszonych przez firmy, z którymi jest związany bądź
współpracował w ostatnich dwóch latach lub zaistnieje stwierdzony inny konflikt interesów. Każdy z
członków Zespołu Ekspertów PNSA przed rozpoczęciem oceny prac na podstawie listy firm, zgłasza taki
fakt pisemnie Kapitule Sędziowskiej. Niezgłoszenie i późniejsze udokumentowanie takiego faktu
automatycznie wyklucza z dalszych prac Zespołu Ekspertów PNSA, a oceny tego eksperta nie są brane
pod uwagę. Kapituła Sędziowska rozstrzyga wszystkie niejednoznaczne lub wymagające interpretacji
przypadki. Ekspert w przypadku nie zgłoszenia konfliktu interesów podlega odpowiedzialności cywilnoprawnej.

6.

Organizatorzy konkursu, członkowie Zespołu Ekspertów PNSA i Doradcy Merytorycznego zobowiązani
zostaną, do zachowania poufności informacji dotyczących zgłaszanych na konkurs firm, w tym
informacji zawartych w Formularzach Zgłoszeniowych, załącznikach, innych otrzymanych
dokumentach oraz wszelkich innych danych firm. W trakcie całego konkursu przestrzegane będą także
zasady wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych.

7.

Decyzje Zespołu Ekspertów PNSA są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

8.

W sytuacjach nieobjętych Regulaminem Konkursu PNSA rozstrzyga Kapituła Sędziowska.

9.

Nazwy finalistów, laureatów i firm wyróżnionych w poszczególnych kategoriach, mogą być
wykorzystywane przez PNSA w ramach akcji informacyjnych i promocyjnych konkursu.

10. PNSA przyznaje każdej z firm uczestniczących, prawo do używania w swoich materiałach
informacyjnych i promocyjnych znaku „Finalista kategorii Liderzy Eksportu w konkursie PNSA 2018” lub
„ Finalista kategorii Liderzy Innowacji w konkursie PNSA 2018”, Liderzy Eksportu w konkursie PNSA
2018” lub „Laureat kategorii Liderzy Innowacji w konkursie PNSA 2018”, „Wyróżniony w kategorii
Liderzy Eksportu w konkursie PNSA 2018” lub „Wyróżniony w kategorii Liderzy Innowacji w konkursie
PNSA 2018”. Każda z firm, która postanowi wykorzystywać znak PNSA lub przygotować informacje
prasowe na temat konkursu PNSA, musi uprzednio uzyskać pisemną zgodę Organizatora i akceptację
przygotowanych wewnętrznych i zewnętrznych materiałów informacyjnych lub promocyjnych

11. V. Zasady oceny zgłoszonych firm
1.

W każdej z kategorii ocena firm, ich dokonań oraz zgłoszonych projektów przez Zespół Ekspertów PNSA
będzie odbywała się przy użyciu następujących 7 kryteriów:

Regulamin X edycji Konkursu PNSA - Kategorie dodatkowe Liderzy Eksportu i Liderzy Innowacji str. 4

Wagi dla

Wagi dla

Kryterium oceny przesłanych zgłoszeń Kategorie

kategorii

kategorii

Dodatkowe Konkursu PNSA 2018

„Liderzy

„Liderzy

Eksportu”

Innowacji”

5%

5%

20%

20%

20%

20%

30%

10%

10%

30%

6 mierzony wartością sprzedaży

10%

10%

7 Etyka w biznesie

5%

5%

100%

100%

1 Spełnianie kryteriów konkursu
Standardy procesu sprzedaży i obsługi
2 zagranicznych klientów firmy
Liczba krajów gdzie są oferowane produkty lub
usługi firmy i liczba zagranicznych partnerów
3 handlowych oraz dostawców
Osiągane Wyniki Sprzedażowe w ostatnich latach
2015-2017 – dynamika sprzedaży krajowej i
sprzedaży eksportowej oraz wielkość sprzedaży
4 krajowej i eksportowej produktów lub usług
Innowacyjność oferowanych produktów / usług na
5 rynkach zagranicznych
Udział w rynkach zagranicznych / światowych

Razem kategorie Etap II:

2.

2.

W trakcie zorganizowanego specjalnego spotkania przez Organizatora, każdy z przedstawicieli Zespołu
Ekspertów PNSA dokonuje niezależnej oceny nadesłanych zgłoszeń, na podstawie otrzymanych
formularzy dodatkowo wpisując swoje komentarze. Skala ocen używana przez sędziów podczas oceny
kandydatów dla poszczególnych kryteriów podlegających ocenie jest następująca:
Punktacja

Nisko (0-24)

Ocena sędziego
▪
▪
▪

Zgłoszenie nie odpowiada lub nie do końca odpowiada opisowi danej
kategorii konkursowej.
Zgłoszenie zawiera odpowiedzi tylko na wybrane pytania.
Osiągnięcia firmy opisane są sporadycznie, bez dokumentacji wyników
lub/i przykładów.
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Średnio (25-49)

▪
▪
▪

Zgłoszenie odpowiada opisowi danej kategorii konkursowej.
Zgłoszenie zawiera odpowiedzi na część pytań.
Opis osiągnięć firmy zawiera częściowo dokumentację wyników i
przykładów.

Dobrze (50-74)

▪
▪

Zgłoszenie w całości odpowiada opisowi danej kategorii konkursowej.
Zgłoszenie zawiera odpowiedzi na większość pytań wraz z
uzasadnieniem.
Opis osiągnięć firmy zawiera dokumentację wyników i przykładów.

▪

Bardzo dobrze (75-100)

▪
▪
▪

Zgłoszenie w całości odpowiada opisowi danej kategorii konkursowej.
Zgłoszenie zawiera obszerne odpowiedzi na wszystkie pytania wraz z
dokładnym uzasadnieniem.
Opis osiągnięć firmy zawiera pełną dokumentację wyników i
przykładów.

3.

3.

Nadesłane zgłoszenia będą oceniane przez Zespół Ekspertów PNSA pod kątem profesjonalnego
wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego. Przy weryfikacji dokumentów zgłoszeniowych pod kątem
oceny osiągnięć firmy, będą brane pod uwagę m.in. takie czynniki jak rzetelność przedstawionych
danych, wiarygodność ich źródła, kompleksowość danych pozwalających ocenić wszelkie możliwe
aspekty osiągniętego sukcesu i wyników sprzedażowych oraz udziałów rynkowych, przedstawione
porównania z najlepszymi praktykami rynkowymi, jakość otrzymanych referencji, aspekt etyczny
prowadzonych działań przedstawiony przez firmę, pokazane innowacje, liczba klientów.

VII. Informacje dodatkowe
1.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Konkursu PNSA oraz w jego harmonogramie w
trakcie trwania konkursu, o czym bezzwłocznie poinformuje podmioty zgłaszające umieszczając nową jego
wersję na stronie PNSA.

2.

Organizator nie zwraca żadnych zgłoszeń i materiałów nadesłanych na konkurs.

3.

Wszystkie materiały nadesłane przez firmy po zakończeniu konkursu zostaną komisyjnie zniszczone przez
licencjonowaną, wyspecjalizowaną firmę.

4.

W konkursie nie mogą brać udziału firmy będące w stanie upadłości.

5.

Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu PNSA.

6.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za usługi świadczone przez telekomunikację, pocztę i inne
instytucje dostarczające przesyłki.

7.

Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania i przetwarzania informacji, które są przedmiotem
konkursu dla realizacji celów PNSA. Każda z firm zobowiązuje się do podpisania klauzuli o zgodzie na
przetwarzanie danych osobowych, na publikację wizerunku w brzmieniu: „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych dla potrzeb Konkursu PNSA, w tym na ich
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publikację oraz nagrywanie przesłuchań i wystąpień podczas gali w przypadku, gdy zostanę finalistą,
laureatem lub osobą wyróżnioną w konkursie, oraz na ich przetwarzanie (w tym udostępnianie innym
podmiotom) dla realizacji celów PNSA, w tym celów marketingowych, zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, a także na publikację mojego wizerunku w przypadku
gdy zostanę finalistą konkursu, laureatem lub osobą wyróżnioną w konkursie”.
8.

Administratorem danych osobowych będzie Organizator konkursu tj. PNSA spółka z o.o., adres: ul. Bielska
29/2, 02-394 Warszawa. Każdy uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, z
tym że nie podanie danych uniemożliwia udział w konkursie.

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pisząc na adres e-mail biuro@pnsa.pl
Załączniki:
1.

Deklaracja zgłoszenia

2.

Formularz zgłoszeniowy
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