Nagrody EXPERT 2022
Możesz się pochwalić nietuzinkową budową?
Bezwykopową odnową wartą uwagi?
Twoje produkty, urządzenia lub technologie są innowacyjne?
NIECH INNI SIĘ O TYM DOWIEDZĄ –
ZGŁOŚ SIĘ DO KONKURSU EXPERT 2022!
W trakcie konferencji już po raz dziewiąty firmom z branży technologii
bezwykopowych zostaną wręczone nagrody EXPERT za innowacyjność
ich produktów i technologii w zakresie budowy i odnowy sieci
podziemnych. W skład Komisji i Jury wchodzą przedstawiciele szeroko
pojętej branży technologii bezwykopowych – praktycy i eksperci,
przedstawiciele organizacji branżowych oraz autorytety środowiska
naukowego. Przyznane w konkursie statuetki stanowią wyraz uznania dla
zrealizowanych innowacyjnych projektów i produktów wprowadzonych
na rynek w branży bezwykopowej.

ZGŁOŚ SWOJĄ FIRMĘ W KATEGORII:
1. Bezwykopowa budowa w latach 2018–2021.
2. Bezwykopowa odnowa (naprawa, renowacja, rekonstrukcja, wymiana)
w latach 2018–2021.
3. Innowacyjne rozwiązanie w zakresie urządzeń, produktów lub technologii stosowanych w bezwykopowej budowie lub odnowie oraz diagnostyce sieci podziemnych w latach 2018–2021.

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?
•
•
•
•

•

zgłoszenie do konkursu jest bezpłatne,
do konkursu przyjmowane są firmy i instytucje biorące udział
w konferencji NO-DIG POLAND 2022,
zgłoszenia do konkursu mogą być składane przez firmy i instytucje
jedynie we własnym imieniu,
do zgłoszenia należy dołączyć rozszerzony opis projektu / produktu;
zdjęcia, rysunki, dane techniczne projektu / produktu; uzasadnienie
świadczące o innowacyjności, zastosowanych nietypowych rozwiązaniach
itp. projektu / produktu; referencje (minimum jedna), opinie, aprobaty
techniczne,
zgłoszenie do konkursu oraz pozostałe materiały należy przesłać do
1 sierpnia 2022 r. (tylko w formie elektronicznej).

Autorem statuetki EXPERT jest Sławomir
Micek, artysta rzeźbiarz, absolwent Akademii
Sztuk Pięknych w Krakowie, członek Związku
Polskich Artystów Rzeźbiarzy. Statuetka
EXPERT wykonana jest z brązu, jej waga to
ok. 5 kg, a wysokość ok. 40 cm. Wspaniale się
prezentuje.

Zgłoś się
JUŻ DZIŚ!
ADRES KOMITETU
ORGANIZACYJNEGO:
nbi med!a

ul. Zakopiańska 9, 30-418 Kraków
tel.: 12 292 70 70

WNIOSKI DO KONKURSU
EXPERT 2022 PRZYJMUJE:
dr inż. Justyna Lisowska
tel. kom.: +48 503 795 609
e-mail: justyna@tu.kielce.pl
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