NAGYDÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Tisztelt Kiállítónk!
Szeretné, hogy terméke/szolgáltatása megkülönböztetett figyelemben részesüljön
az IPAR NAPJAI ÉS MACH-TECH kiállítások alatt?
Induljon Ön is a termékversenyünkön!
A hagyományokhoz híven 2021-ben is NAGYDÍJ-jal jutalmazzuk a szakmai zsűri által legjobbnak ítélt,
legkiemelkedőbbnek tartott innovációkat az IPAR NAPJAI ÉS MACH-TECH kiállításokon. A versenyen
eséllyel indulhat bármely, korszerű hazai forgalmazású termék, eljárás, műszaki szolgáltatás,
amely beleillik a kiállítás tematikájába.
A pályázatok értékelését ebben az évben is neves szakértők végzik, akik szaktudása és objektivitása
biztosítja majd, hogy valóban a legjobb termékek kapják meg a díjakat.
Miben segít az elnyert NAGYDÍJ?
•
•
•
•
•
•

Felhívja a termékre a figyelmet.
Megnöveli a termék iránti bizalmat a vevői célcsoport körében.
Segít a vevőknek meghozni vásárlási döntéseiket.
Erősíti a marketingtevékenységet.
Rangot ad a terméknek, a szakma szemében elismerést jelent.
A kiállításon kiemelt figyelmet élveznek a nagydíjas termékek - a díjkiosztóra a kiállítás
ünnepélyes megnyitóján kerül sor, a kiállítás honlapján beszámolunk a díjazottakról és a
helyszínen külön bemutatkozó standon tájékoztatunk a nyertes termékekről.

Milyen szempontokat vesz figyelembe a zsűri a pályázat elbírálásakor?
•
•
•

Műszaki–gazdasági, illetve használati érték jellemzők alapján meghatározható kiemelkedő
színvonal.
A pályázat innováció-tartalma és a műszaki fejlesztés, innováció preferált területe.
A pályázó termék/szolgáltatás piaci bevezetésével elérhető gazdasági és gazdaságossági előnyök.

Egy vállalat több termékre is beadhatja a pályázatát, de mindegyikre külön pályázati ívet kell
kitöltenie. A részleteket a „Nagydíj pályázat részvételi feltételei” tartalmazza.

A pályázatok beérkezési határideje: 2021. március 31 .
PÁLYÁZZON ÖN IS!

Az IPAR NAPJAI ÉS MACH-TECH NAGYDÍJ – pályázat
részvételi feltételei
1. A pályázaton csak az IPAR NAPJAI és MACHTECH kiállítói vehetnek részt.
2. Pályázni bármely, a tematikájához tartozó és
ott bemutatott termék(ek)kel, eljárással, illetve
műszaki és szellemi szolgáltatással (továbbiakban
termék) lehet, amelynek piaci megítélése mérhető.
3. Nem
lehet
pályázni
piacon
még
nem
értékesített termékkel (prototípussal), illetve olyan
termékkel, amely az IPAR NAPJAI és/vagy MACHTECH kiállításokon három éven belül díjat kapott.
4. A Pályázati ívet 3, a mellékleteket 2-2
példányban kell kitölteni termékenként. A teljes
dokumentációt a csatolt mellékletekkel együtt a
HUNGEXPO Zrt-hez kell eljuttatni.
5. A kérdéseket kérjük egyértelműen és konkrétan
megválaszolni! A pályázaton résztvevő termék
ismérveit oly módon kérjük megadni, hogy az
azonosítás során a tévedés lehetősége kizárható
legyen! Amennyiben a kiállító pályázó nem
gyártója, hanem forgalmazója a bejelentett
terméknek, azt az íven kell feltüntetni.
6. A pályázati anyagot elektronikus úton is el lehet
küldeni.
7. Egy pályázatban csak egy termék vagy
azonos specifikációjú termékcsalád szerepelhet.
8. Korábbi IPAR NAPJAI/MACH-TECH díjnyertes
termékkel nevezni 3 évenként lehet akkor, ha
időközben
a
terméket,
bizonyíthatóan
korszerűsítették.
9. A
díjazott
terméknél,
minden
további
publikációjában és a róla szóló kommunikációkban
az évszámmal idézett díjazás ténye mindaddig
felhasználható, ameddig a termék azonos a
korábban díjazottal.
10. A pályázatok értékelését ebben az évben is
neves szakértők végzik.
11. Kiállítási Nagydíjjal csak olyan pályázó termék
tűntethető ki, amely nemzetközi vonatkozásban
korszerűnek
tekintett
hasonló
termékek
műszaki-gazdasági
jellemzőinek,
és
azokkal
legalább egyenlő vagy kedvezőbb tulajdonságokkal
rendelkezik.
12. A pályázónak érdemlegesen dokumentálnia
kell a termék műszaki jellemzőit, paramétereit és
a közölt adatokat az alábbi mellékletek (az
eredetiről készült másolatok) csatolásával igazolni
kell:
− a termék részletes leírása;
− a
forgalomba
hozatalhoz
szükséges
okmányok;
− vizsgálati
jelentések
(„elsőminta”,
mérőeszközképességi,
gépképességi
és
folyamatképességi vizsgálati jegyzőkönyv);
− a média részére készített sajtószöveg (max.
1250 karakter);
− műszaki
leírások,
dokumentáció,
fotók,
CAD/CAM;
− modellek
és
prezentáció,
amelyből
a
bemutatott termék egyértelműen megítélhető;

− auditált ISO igazolás a gyártóról, illetve
forgalmazóról;
− a pályázati termékre/szolgáltatásra vonatkozó
termékfelelősségi nyilatkozat;
− egyéb dokumentumok, pl. szakvélemény,
vagy
− amely terméknél szükséges, forgalomba
hozatali engedély;
− a pályázat benyújtásáig és azt megelőző
évben gyártott
és
értékesített
mennyiség
megjelölése, dokumentálása (Mind természetes
egységben: db, kg, liter stb., mind nettó
árbevételben: Ft, Euro, dollár stb.).

Elbírálási szempontok:
A Kiállítási Nagydíj odaítélésénél a zsűri a fenti
dokumentumok elemzésével, értékelésével az
alábbi szempontok alapján hasonlítja össze a
pályázatokat:
1. A beadott dokumentumok teljessége.
2. Az elvárt és műszaki-gazdasági, valamint
használati
érték
jellemzők
alapján
meghatározható kiemelkedő színvonal, minőség.
3. Milyen arányú és színvonalú szellemi és
technikai munka, innovációs érték testesül meg a
termékben/szolgáltatásban,
mennyi
annak
újdonságtartalma?
4. Innováció tartalma mely preferált területeken
jelentkezik.
5. A pályázó a megjelölt terméket/szolgáltatást
változatlan
műszaki-gazdasági
jellemzőkkel,
megbízhatóan egyenletes minőségben gyártja-e?
(Igazoló dokumentumok csatolása szükséges.)
6. Milyen
piaci
sikert
ért
el
a
termék/szolgáltatás? (Gyártott és értékesített
mennyiség, forgalom).
7. A termék/szolgáltatás forgalomba hozatala,
piaci versenyképessége szempontjából:
− milyen egyéb gazdasági előnyökkel járt a
felhasználóknál;
− a pályázó termék választék-bővítést jelent;
− fajlagos anyag- és energia megtakarítást ér
el;
− korszerű,
egészséges
életés
munkakörülményeket segít;
− a termékkoncepcióban (TQC) megvalósul a
teljes életciklusra kiterjedő minőségirányítás;
− környezetvédelmi szempontokat érvényesít.

NAGYDÍJ PÁLYÁZATI ÍV
Beküldendő 3 eredeti példányban postai úton: 1441 Budapest Pf: 44
és kérjük e-mailen is elküldeni: iparnapjai@hungexpo.hu e-mail címre!

BEÉRKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2021. március 31.
A HUNGEXPO Budapest Kongresszusi és Kiállítási Központ Zrt. az IPAR NAPJAI és/vagy MACH-TECH
kiállításokon bemutatásra kerülő kiemelkedő tulajdonságú és újdonságot jelentő termékekre kiírt
NAGYDÍJ elismerésért indított pályázaton részt kívánunk venni.
A pályázati feltételeket ismerjük és a bírálóbizottság döntésének alávetjük magunkat.
KIÁLLÍTÓ TELJES NEVE:
KAPCSOLATTARTÓ MUNKATÁRS NEVE:
BEOSZTÁSA:
CÍME:
TELEFON:
E-MAIL:

1. A termék pontos megnevezése (fantázianév nem elegendő):

2. A pályázó a terméknek gyártója vagy forgalmazója (kérjük aláhúzni).
3. A termék vagy termékcsalád részletes leírása:

4. A pályázat tárgya egy korábbi gyártmány továbbfejlesztése vagy új termék?

5. Szöveges
értékelés a más
hasonló
rendeltetésű
termék(ek)kel
használhatósági, minőségi, esztétikai, gazdasági jellemzői alapján:

szemben

6. Részt vett-e a termék korábbi vásárokon, kiállításokon? Hol? Mikor? Milyen díjazásban
részesült? (lásd részvételi feltételek 8. pontja!):

7. Vannak-e a terméknek forgalomba
jogvédettség, szabadalom stb.)?

hozatalhoz

szükséges

okmányai

(ipari

8. Rendelkezik-e elfogadott minőségbiztosítási rendszerrel, kézikönyvvel?
igen/nem (kérjük aláhúzni).
9.

A termék gyártásának kezdete:

10. És/vagy a termék hazai forgalmazásának kezdete:
11. A pályázat benyújtásáig és az azt megelőző évben gyártott, és értékesített mennyiség
(nettó árbevétel):
12. A termék/szolgáltatás innováció tartalma mely preferált területeken jelentkezik:

Tudomásul vesszük, hogy az értékelés folyamán nem vehetők figyelembe azok a
pályázatok, amelyek:
− a HUNGEXPO Zrt.-hez a 2021. március 31-i határidőig nem érkeztek be;
− az adatszolgáltatás során elégtelen adatokat tartalmaznak.
A pályázati kérdőív minden pontjára válaszolni kell, illetve pontonkénti
hivatkozással további részletes indoklás csatolható.
A korrekt elbírálás érdekében javasoljuk minél komplettebb dokumentáció
összeállítását.

A PÁLYÁZATI RÉSZVÉTELÉRT PÁLYÁZATONKÉNT
45.000 FT + ÁFA NEVEZÉSI DÍJ FIZETENDŐ.
A PÁLYÁZATI DÍJRÓL SZÓLÓ ELŐLEGBEKÉRŐT LEGKÉSŐBB
2021. MÁJUS 3-IG KELL KIEGYENLÍTENI.
Csatolt dokumentumok, mellékletek felsorolása:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

műszaki leírás,
dokumentációk,
fotók, videók,
rajzok,
vizsgálati jelentések,
gyártási és forgalmazási engedélyek,
minőségvizsgálati okmányok, szakvélemény stb.,
sajtóanyag (max. 1250 karakter),
egyéb, éspedig:

Kelt:

P. H.
Cégszerű aláírás

Cégjegyzésre jogosult olvasható neve:
Beosztása:

Az elbírálók az adatokat bizalmasan kezelik!

