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Regulamin konkursu 
 

SUPPLIER OF THE YEAR 

SWEETS & COFFEE FORUM 2020 
 

1. W konkursie Supplier of the Year Sweets & Coffee Forum 2020 (Dostawca Roku Sweets & 

Coffee Forum 2020) mogą brać udział wszystkie firmy – dostawcy produktów, urządzeń, 

sprzętu, technologii i usług dla sektora sweets & coffee, które zgłosiły i opłaciły swój udział 

w VI Forum Rynku Kawiarni - Cukierni - Lodziarni - Piekarni SWEETS & COFFEE FORUM 2020, 

jako Sponsor, Wystawca lub uczestnik konferencji z Kartą Wstępu Business i będą 

prezentowały swoją ofertę podczas spotkań Business Speed Dating w ramach wydarzenia. 

 

2. Udział w konkursie nie wymaga przesyłania zgłoszeń i jest całkowicie bezpłatny. Należy 

jedynie potwierdzić u Organizatora chęć udziału. Potwierdzenie takie oznacza, że uczestnik 

konkursu zapoznał się i rozumie niniejszy regulamin. 

 

3. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora i członkowie ich rodzin oraz 

żadne osoby zawodowo związane z organizacją konkursu. 

 

4. W ramach konkursu przewidziano przyznanie trzech równorzędnych nagród Supplier of the 

Year Sweets & Coffee Forum 2020, jednak w sytuacji punktacji ex aequo może się zdarzyć, 

że będzie ich więcej. 

 

5. Do komisji konkursowej zaproszeni zostaną wszyscy „kupcy" biorący udział w indywidualnych 

spotkaniach z dostawcami w ramach Business Speed Dating podczas VI Forum Rynku 

Kawiarni - Cukierni - Lodziarni - Piekarni Sweets & Coffee Forum 2020. 

 

6. Głosowanie w komisji konkursowej odbywa się w trakcie Business Speed Dating w sposób 

tajny przy wykorzystaniu ankiety przygotowanej przez Organizatora. 

 

7. Decyzje członków komisji konkursowej podejmowane są na podstawie oceny oferty firmy 

prezentowanej podczas Business Speed Dating oraz ewentualnie na stoisku wystawowym 

towarzszącemu konferencji. Pod uwagę brana jest także forma samej prezentacji oraz 

jakość materiałów marketingowych przedstawianych Jurorom. 

 



 

BROG B2B  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., tel. 22 290 66 11, 664 463 089, e-mail: biuro@brogb2b.pl  

MEDIA EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI 

8. Zwycięzcom konkursu Organizator oferuje: 

- prestiżowy tytuł Supplier of the Year Forum Sweets & Coffee Forum 2020 (Dostawca Roku Sweets &  
Coffee Forum 2020); 

- pamiątkową statuetkę; 

- prezentację w czasopiśmie Sweets & Coffee (ok. 1/2 strony)  

- bezpłatną roczną prenumeratę czasopisma Sweets & Coffee. 

 

9. Uczestnikom konkursu Organizator oferuje przed wydarzeniem:  

- prezentację oferty na portalu Horecanet.pl 

 

10. Powyższe prezentacje określone w pkt. 8 i 9 Regulaminu będą opublikowane pod warunkiem 

nadesłania przez Uczestnika konkursu gotowych materiałów w terminie wskazanym przez 

Organizatora. 

 

11. Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni i nagrodzeni podczas uroczystej kolacji i Gali 

towarzyszącej VI Forum Rynku Kawiarni - Cukierni - Lodziarni - Piekarni Sweets & Coffee Forum 2020, 

która odbędzie się w dniu 18 maja 2020 r. w Sheraton Grand Warsaw, ul. Bolesława Prusa 2 00-493 

Warszawa. 

 

12. Nagrody będą odbierane przez przedstawicieli laureata. W przypadku braku możliwości 

przybycia na uroczystość muszą oni wyznaczyć zastępców i powiadomić o tym 

Organizatora. 

 

13. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i niepodważalne. Nie wymagają pisemnego 

uzasadnienia. 

 

14. Zwycięzcy mają prawo do używania w reklamach, materiałach promocyjnych, 

prasowych, itp. logo konkursowego i tytułu zwycięzcy pod warunkiem podania 

prawidłowej nazwy zdobytego tytułu i roku, w którym go zdobyli. 

 
15. Poprzez zgłoszenie do konkursu Zgłaszający wyrażają zgodę na wykorzystywanie przez 

Organizatora danych personalnych, wizerunku i zdjęć w celu przeprowadzenia 

konkursu. 

 

16. Organizatorem konkursu jest BROG B2B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. 

Okopowa 47, 01-059 Warszawa, wydawca m.in. czasopisma SWEETS & COFFEE, newsowego 

portalu HORECANET.PL oraz organizator Forum Rynku Kawiarni - Cukierni - Lodziarni - Piekarni 

Sweets & Coffee Forum SWEETS & COFFEE.  
  

 

 

 

 


