REGULAMIN KONKURSU
O ZŁOTY MEDAL
XIII TARGÓW MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ VETMEDICA 2019

Konkurs o “Złoty Medal Targów VETMEDICA 2019" to konkurs targowy, którego zadaniem jest
wyłonienie najlepszych produktów, usług prezentowanych podczas targów, wyróżniających się pod
względem jakościowym, użytkowym i technologicznym.
Firmy uczestniczące w 15 edycji Konkursu o „Złoty Medal Targów VETMEDICA 2019” mogą składać
wnioski wraz z dokumentacją do 15.03.2019 roku.

§1
Organizatorem konkursu jest: INTERSERVIS Sp. z o.o. - organizator Targów Medycyny Weterynaryjnej
VETMEDICA
§2
Konkurs dotyczy produktów ( wyrobów ), usług i technologii prezentowanych podczas 15 Targów Medycyny
Weterynaryjnej Vetmedica w dniach 6 - 7 kwietnia 2019r.
§3
Dopuszcza się do udziału w konkursie wyroby nie produkowane przez Wystawców Targów Vetmedica 2019,
posiadających jednakże udokumentowane prawo do ich dystrybucji.
§4
Do konkursu zgłaszane mogą być wyroby z następującego zakresu towarowego:
1 technologie
2 materiały
3 urządzenia i narzędzia medyczne
4 wyposażenie lecznic
5 sprzęt diagnostyczny
6 środki farmaceutyczne
7 karmy, pasze, premiksy, odżywki
8 oprogramowanie komputerowe
9 usługi dla weterynarii
10 specjalistyczne opracowania naukowe
§5
Kryteriami, według których przeprowadzona zostanie ocena wyrobów zgłoszonych do konkursu są:
1. wykonanie, zastosowanie, innowacyjność
2. bezpieczeństwo, nowatorstwo, wzornictwo
3. trafność oferty handlowej w aktualne zapotrzebowanie rynku, opinie użytkowników, referencje
4. rynkowa promocja wyrobu ( foldery, ulotki reklamowe, itp.)

§6
Wymagana jest dokumentacja dopuszczająca produkt, usługę do stosowania (certyfikaty, atesty, opinie
stowarzyszeń naukowo-technicznych, zdjęcie wyrobu )
W konkursie nie mogą brać udziału wyroby, których ocena wymagałaby dodatkowych badań laboratoryjnych.
Produkt musi być przedmiotem ekspozycji targowej.
§7
Kwalifikacji oraz oceny zgłoszonych wyrobów, usług dokona Komisja Konkursowa.
§8
Zdobywcy Nagrody “Złoty Medal Targów VETMEDICA" otrzymują:
1) nagrodę - statuetkę
2) dyplom
3) możliwość posługiwania się w marketingu i promocji symbolem i hasłem “Złoty Medal Targów
VETMEDICA 2019"
§9
Oprócz Nagrody “Złoty Medal Targów Vetmedica” mogą być przyznane „Wyróżnienia Targów
VETMEDICA” Wyróżnieni otrzymują :
1) dyplom
2) możliwość posługiwania się w marketingu i promocji hasłem “Wyróżnienie na Targach VETMEDICA
2019"
§10
Termin zgłoszeń wraz z dokumentacją upływa z dniem 15.03.2019 r. Informacje zawarte w zgłoszeniu są
podstawą do dokonania ocen przez Komisję Konkursową.
§11
Udział we konkursie jest płatny. Dopuszcza się dowolną ilość zgłoszonych produktów, usług przez firmę.

§12
Materiały dołączone do zgłoszenia nie podlegają zwrotowi.
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